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MEMÒRIA D’ALCALDIA 
 

 

En compliment del que disposa l’article 168.1 a) del text refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Na 

Mercè Esteve Pi, alcaldessa de l’Ajuntament de Begues, ha format el pressupost de la 

Corporació corresponent a l’any 2018, que conté, en resum, les característiques 

següents: 

 

 Total ingressos: 8.905.472,21 €  

 Total despeses: 8.905.472,21 € 

 

En conseqüència, el pressupost no presenta dèficit inicial. 

 

El Pressupost General Municipal per a l’exercici 2018, format únicament pel 

Pressupost de l'Ajuntament al no tenir Organismes Autònoms ni Entitats Mercantils 

dependents, s'ha redactat d'acord amb l'estructura pressupostària regulada per 

l'Ordre HAP7419/2014 del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de 14 de 

març de 2014, i normativa complementària. 

 

Els crèdits de l'estat de despeses es classifiquen per programes i per categories 

econòmiques, havent-se inclòs la classificació orgànica. La classificació per àrees de 

despesa es desenvolupa a nivell de programes, l'econòmica a nivell de 

subconceptes, mentre que l’orgànica és a nivell de dos dígits. La qual cosa significa 

que dintre de l'estat de despeses, els dos primers dígits corresponen a la 

classificació orgànica, els quatre o cinc següents al programa, i els cinc últims a 

l'econòmica. 

 

Pressupost de despeses. 

1. Despeses corrents. 

El pressupost de 2018 presenta un disminució de la despesa ordinària del 0,6% 

(26.690,58 €) respecte al 2017. Això es degut a diversos factors: d’una banda, al 

fet que en el pressupost de 2017 s’incloïen diverses despeses ordinàries puntuals 

que es finançaven amb subvencions d’altres administracions (arranjament de 

camins i manteniment de voreres amb un import de 102.270,99 €). De l’altra, és 

molt important destacar l’estalvi que s’ha produït en diferents subministraments, 

com pot ser l’enllumenat (33.244,00 €), el gasoil (6.252,00 €) i les 

comunicacions telefòniques (2.975,00 €), fet que posa de manifest la implicació  

d’aquest govern amb l’estalvi energètic i l’eficiència energètica.  

En resum, l’evolució de la despesa durant l’any 2017 ha fet que s’hagi produït un 

estalvi important. Això no vol dir, en cap cas, que els serveis que es presten als 

ciutadans quedin desatesos, ans el contrari, s’han incrementat diverses partides 

de manteniments per millorar encara més la qualitat dels serveis municipals, com 

és el cas del manteniment de maquinària i instal·lacions municipals (+65.344,00 
€) i la recollida d’escombraries i neteja viària (+ 39.821,67 €). 
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El capítol 1 presenta vàries novetats en aquest pressupost: 

 Atès que properament es jubilarà la Secretària-Interventora municipal, 

afegit al fet que Begues reuneix el requisits per ser municipi de segona 

categoria (actualment és de tercera), s’ha previst en la plantilla les places 

de Secretaria, d’Intervenció, i Tresoreria, tots tres d’habilitació nacional, 

ja que així ho contempla la normativa vigent. Això va condicionat al fet 

que l’Ajuntament de Begues sol·liciti prèviament al departament de 

Governació la reclassificació del municipi per passar a ser de 2ª categoria. 

L’Ajuntament té la ferma voluntat de fer aquest important pas, motiu pel 
qual s’han dotat les partides pressupostàries corresponents. 

Si bé en el cas de la Secretaria no hi ha increment de cost ja que es 

destinen els recursos fins ara existents per la Secretaria-Intervenció, la 

creació dels llocs de treball de Intervenció i Tresoreria suposarà un cost 
de 90.000,00 € (per 9 mesos). 

 Al 2017 es va crear el lloc de treball d’Informàtic, i ara és dota 

pressupostàriament, per 10 mesos ja que encara s’ha d’iniciar el procés 

selectiu, amb un cost de 34.189,66 €. 

 

 També s’ha recollit els complements de productivitat aprovats en el Ple de 

7 de juny d’enguany al personal que ocupa els llocs de treball 

d’administratiu cap unitat SSTT, administratiu cap OAC i auxiliar 

administratiu Intervenció. Aquestes despeses no figuraven en el 

pressupost de 2017, i el seu valor total és de 14.261,50 €. 

 

Igualment s’han recollit els complements temporals atorgats a les 

persones que ocupen els llocs de treball de tècnica aux. de participació 

ciutadana i de auxiliar de secretaria, amb un cost global de 12.059,55 €. 

 

 Per la resta s’ha previst un increment del 2% en les retribucions del 

personal i càrrecs electes. 

 

També cal destacar que el capítol dos presenta variacions destacades, que ja 

s’han apuntat a l’inici d’aquest apartat: 

 S’ha previst un increment de 7.000,00 € en el servei de recollida 

d’escombraries. L’import total de la partida (397.000,00 €) correspon amb 

l’import de licitació del nou servei. 

 

 El servei de neteja viària s’incrementa en 21.300,00 € per atendre la 

neteja d’un tram del carrer València i perquè s’ha traspassat a aquesta 

partida el servei de desbrossaments que anualment es fa i que fins ara 

estava a la partida de manteniment de zones verdes. 

 

 El subministrament d’energia de l’enllumenat públic disminueix en 

15.700,00 €.  

 

 S’ha previst un increment de 32.800,00 € en la partida de manteniment 

de les instal·lacions del centre cívic per tal de garantir un correcte 

funcionament de total la maquinària que hi ha a la instal·lació. El Centre 
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Cívic s’ha consolidat com un espai imprescindible de Begues, cada cop té 

més usos, i disposa d’uns equips complexes, que fa que sigui 

imprescindible incrementar aquesta partida.  

 

Finalment, cal dir que no s’ha pressupostat la despesa associada al compliment 

de la sentència a favor de Immobiliària Club de Begas, tot i ser una obligació 

ferma. Tot i així, l’Ajuntament complirà amb les obligacions derivades d’aquesta 
sentència, com ha fet sempre, dintre del termini previst. 

2. Despeses de capital. 

Aquest pressupost presenta un increment de 408.426,67 € respecte al 2017.  

Les principals despeses són la construcció dels nous vestidors del camp de 

futbol (367.000,00 €, finançats íntegrament per la Diputació de Barcelona), i 
les inversions de millora en matèria de medi ambient (100.000,00 €).  

També destaquen les partides per atendre les inversions de reposició 

associades al funcionament dels serveis dels dos principals equipaments 

municipals: el Centre Cívic i Biblioteca (25.000,00 €) i la piscina municipal 
(98.400,00 €).  

Cal destacar una sèrie d’inversions que estan finançada pel Programa 

Complementari de Reforma i Millora d’Equipaments Locals de la Diputació de 

Barcelona. Amb aquests recursos es financen la restauració interior de l’ermita 

de Sta. Eulàlia (50.000,00 €), la reparació de la sala polivalent de l’Escorxador 

(19.698,00), les actuacions d’eficiència energètica de l’enllumenat de la zona 

esportiva (33.751,00 €), l’adquisició d’equipament tècnic per la Biblioteca (33 

3321 62600) i la fase 2 de les millores dels vestidors de la piscina descoberta 
(41.7103,52 €). 

En el transcurs d’aquest 2017 hem gaudit de la oportunitat de concórrer a 

diferents subvencions extraordinàries de l’Àrea Metropolitana, de les quals 

l’Ajuntament se’n ha beneficiat amb una quantitat de 844.448,41 € destinada a 

la construcció del Parc Metropolità del Sector de La Parellada (548.065,28 €), la 

millora de la connectivitat peatonal a l’entorn de la variant (204.913,36 €) i la 

integració urbanística de l’espai fluvial riera Can Figueras – Camí Ral 

(91.469,77 €). Aquestes actuacions s’incorporaran al pressupost de 2018 

mitjançant la incorporació de romanents corresponent. 

3. Despeses financeres. 

  

 S’han pressupostat les quotes d’amortització dels préstecs corresponents al 

 2017, per un import de 333.151,13 €. Dins d’aquest import s’inclou 

 l’amortització del préstec de 175.000,00 € que es va aprovar mitjançant decret 

 d’alcaldia de 28 de desembre de 2016 per finançar la rehabilitació de Cal Purrós,   

 el qual ha estat concertat amb la caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, i 

 que es caracteritza perquè l’Ajuntament de Begues no haurà de pagar

 interessos. 
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Pressupost d’ingressos.  

 

1.  Recursos ordinaris.  

 

El pressupost de 2018 ve marcat per un increment dels ingressos ordinaris de 

489.125,78 €. 

 

Els ingressos dels capítols 1,2 i 3 (impostos directes, indirectes i taxes i altres 

ingressos) es fixen d’acord amb 3 criteris: el rendiment de cada un d'ells en 

l'exercici corrent, les variacions conseqüència de les modificacions de les 

ordenances fiscals acordades per al 2018 i les previsions efectuades pels serveis 

tècnics municipals. 

 

L’IBI d’urbana incrementa en 168.000,00 €, degut al fet que durant l’any 2018 

s’incrementarà el padró en 37.500,00 € com a conseqüència de la regularització 

cadastral efectuada per la Direcció General del Cadastre a instàncies del Govern 

espanyol, i sobretot, per la recaptació amb efectes retroactius dels imports no 

satisfets com a conseqüència d’aquest procés de regularització. 

 

És important recordar que en els últims anys l’Ajuntament de Begues ha disminuït 

el tipus de gravamen de l’IBI del 0,77% al 0,75% i s’ha acollit al procediment de 

reducció dels valors cadastrals mitjançant l’aplicació de coeficients reductors, el que 

va suposar una reducció dels valors cadastrals del 15%. 

 

La plusvàlua disminueix 60.000,00 € respecte l’any anterior i la taxa per altres 

utilitzacions privatives del domini públic augmenta 28.190,00 €. 

 

El preu públic de la piscina disminueix en 37.000,00 com a conseqüència d’una 

sèrie de bonificacions de caràcter social que es preveu que s’aprovin properament. 

  

Respecte al capítol 4 (transferències corrents) s’han actualitzat les subvencions que 

està previst que es rebin de les diferents Administracions. Es preveu un increment 

de l’aportació de l’Estat de 138.000,00 €. Els ingressos procedents de la Generalitat 

augmenten en 30.000,00 €, i s’ha previst l’ingrés anual procedent de l’Àrea 

Metropolitana per finançar els serveis municipals (155.779,21 €) 

 

El capítol 5 (Ingressos Patrimonials), s’ha pressupostat d’acord amb els diferents 

convenis i concessions administratives vigents. El recurs més destacat és el cànon 

de l’abocador. Altres recursos són els interessos bancaris, les concessions 

administratives del bar de les instal·lacions esportives i del centre cívic i la cessió 

de terrenys a Telefónica i Vodafone per la instal·lació d’antenes. 

 

2.  Recursos de capital. 

 

La Diputació de Barcelona ha aprovat els preacords assolits en el marc de les Meses 

de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, entre els quals 

s’inclou una subvenció de 517.000,00 € per a la construcció dels nous vestidors del 

camp de futbol de Begues. Aquesta subvenció està dividida en dos anualitats (2017 

i 2018), i s’ha previst l’anualitat 2018 per un import de 367.000,00 €. 

 

Com ja s’ha dit anteriorment, s’han previst cinc subvencions de la Diputació de 

Barcelona emmarcades dins del programa Complementari de Reforma i Millora 
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d’Equipaments Locals de la Diputació de Barcelona, per un import global de  

147.768,78 €. 

 

3. Recursos financers. 

 

S’ha previst l’adquisició de participacions socials de l’empresa pública SUMAR a la 

Diputació de Girona, principal accionista de SUMAR, per un import de 4.000,00 €, 

amb l’objectiu de resoldre la gestió del futur centre de serveis per a la gent gran. 

 

 

 

Conclusió.  

 

El pressupost per a aquest 2018 ve marcat pel que fa als seus ingressos, en bona 

part, per la voluntat establerta des de l’inici d’aquesta legislatura de donar suport a 

les economies familiars a través de la contenció de les taxes i impostos municipals. 

D’aquesta manera l’increment més significatiu arriba a través de l’IBI, en primer 

lloc per la regularització cadastral aprovada pel Govern Espanyol l’any 2016 i en 

segon lloc per la revisió cadastral aprovada l’any 2008 i que es troba en el seu tram 

final de la seva actualització. Aquest últim, és en tot cas un creixement menor que 

hem treballat per moderar en els darrers anys, amb la rebaixa del tipus impositiu o 

l’aplicació del coeficient corrector d’aquest impost aprovada recentment per 

l’Ajuntament.  

 

Aquestes mesures suposen una disminució dels ingressos municipals, però no s’han 

traduït en una retallada de les despeses que puguin afectar els serveis a la 

ciutadania o a les inversions per als principals projectes de la legislatura. De fet per 

al 2018 apostem per ampliar la despesa en serveis essencials com la recollida 

d’escombraries o la neteja viària i durem a terme inversions destacables com la 

construcció de nous vestidors al camp de futbol o la reforma i millora 

d’equipaments, així com la dotació de noves partides per fer front a noves 

necessitats d’aquests últims. Per aconseguir-ho hem continuat treballant en la 

racionalització de la despesa, amb mesures d’estalvi en el consum energètic, per 

exemple, i recorrent al suport d’altres administracions per afrontar les principals 

inversions amb determinades subvencions. 

 

En definitiva, podem afirmar que es tracta d’uns pressupostos que promouen una 

millora de la qualitat de vida del dia a dia dels beguetans i beguetanes a través dels 

serveis que se’ls ofereixen i que ho fan, a més, sense una repercussió proporcional 

en la pressió fiscal que apliquem. Entenem que encara és necessari que des de les 

administracions vetllem en la mesura de les nostres possibilitats per combatre pels 

efectes de la crisi econòmica que perduren.   

 

Mercè Esteve Pi, 

Alcaldessa de Begues 


