
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: 8.787.386,09 €

Total despeses: 8.787.386,09 €

En conseqüència, el pressupost no presenta dèficit inicial.

El Pressupost General Municipal per a l’exercici 2019, 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 2019 presenta un augment de la despesa ordinària del 2,7% 
(202.194,43 €) respecte al 2018. Això és degut a l’increment del capítol 1. La 
resta de capítols de despesa ordinària presenten una lleugera disminució.

El capítol 1 presenta vàries novetats en aquest pressupost:

 La principal variació correspon a l’actualització dels nivells del complement 
de destí dels treballadors municipals. La majoria d’ells tenien uns nivells 
inferiors al que estableix la normativa vigent pel lloc de treball que 
ocupen. La voluntat d’aquest govern ha estat atendre aquesta justa 
reivindicació del personal, que feia anys que duia a terme, fet que ha 
provocat un increment del capítol 1.

 També s’ha dut a terme una internalització de serveis. D’una banda, s’ha 
dotat el 100% del lloc de treball “tècnic mitjà informàtic”, que al 2018 es 
va preveure parcialment; i de l’altra, s’ha previst un lloc de treball de 
tècnic mig adscrit a serveis territorials, que fins ara s’estava prestant 
mitjançant un contracte de serveis.
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 Una altra novetat és la previsió d’un lloc de treball de tècnic/a auxiliar del 
centre cívic i d’un peó per la brigada, amb la finalitat de reforçar aquests 
serveis cabdals per al bon funcionament dels serveis que oferim a la 
ciutadania.

 Cal esmentar també els increments retributius dels llocs de treball de 
tècnic auxiliar de comunicacions informàtiques i de tècnic de gestió 
pressupostària. Aquest últim s’ha dut a terme mitjançant un procediment 
de promoció interna, i ha suposat un increment de categoria de A2 a A1, 
tal i com recollia la plantilla del pressupost de 2018.

 Per la resta s’ha previst un increment de l’1% en les retribucions del 
personal i càrrecs electes.

El capítol 2 es manté pràcticament igual que al 2018. Això no vol dir una 
davallada en la qualitat dels serveis municipals: més be tot el contrari. La 
internalització dels serveis esmentats en l’apartat anterior té com a objectiu 
millorar l’eficàcia en la prestació dels serveis.

A més, el pressupost de 2018 contemplava, a la partida de recollida 
d’escombraries, l’import de licitació del servei. Com que l’import adjudicat ha 
estat inferior al pressupostat, per aquest 2019 s’ha previst un import més baix 
que el de 2018. 

També cal destacar, un any més la reducció en el consum de subministraments. 
Per aquest any 2019 s’ha previst una reducció de 12.589,00 €

Per tant, s’ha previst l’actualització del cost dels serveis municipals, tot i la 
lleugera reducció d’aquest capítol pel dos motius exposats en els paràgrafs 
anteriors.

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.

El capítol d’inversions presenta un import de 609.394,02 €. 

Les principals despeses són la construcció del centre d’atenció diürna i 2 unitats 
de convivència (126.000,00 €) i l’adquisició d’un terreny annex a les actuals 
instal·lacions esportives municipals (133.000,00 €). 

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 
(63.000,00 €). 
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Cal destacar la futura realització d’una xarxa ciclable a Begues Park( 54.305,16 
€), la qual esta cofinançada per la Diputació de Barcelona. La mateixa Diputació 
ha atorgat una segona subvenció per a la construcció dels nous vestidors del 
camp de futbol, per un import de 60.088,86 €.  

3. Despeses financeres.

S’han pressupostat les quotes d’amortització dels préstecs corresponents al 
2018, per un import de 387.538,20 €. 

Pressupost d’ingressos. 

1.  Recursos ordinaris. 

El pressupost de 2018 ve marcat per un increment dels ingressos ordinaris de 
310.288,64 €.

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 2019 i les previsions efectuades pels serveis 
tècnics municipals.

L’IBI d’urbana disminueix en  69.000,00 €, degut al fet que en el pressupost de 
2018 es va preveure la recaptació amb efectes retroactius dels imports no satisfets 
com a conseqüència de la regularització cadastral efectuada per la Direcció General 
del Cadastre a instàncies del Govern espanyol (102.000,00 €). Aquest ingrés va ser 
puntual i no es pot tornar a pressupostar aquest any. Cal dir que aquest ingrés va 
finançar íntegrament inversió, per tant, no es va destinar a finançar cap despesa 
ordinària consolidada.

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%. Igualment important és el 
fet que el 2019 és l’últim any d’actualització dels valors cadastrals com a 
conseqüència de la revisió cadastral efectuada al 2009 per un altre govern. 

La plusvàlua augmenta 78.000,00 € respecte l’any anterior i la taxa per altres 
utilitzacions privatives del domini públic augmenta 22.700,00 €.

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 80.000,00 €. Els ingressos procedents de la Generalitat 
augmenten es mantenen, i s’ha previst l’ingrés anual procedent de l’Àrea 
Metropolitana per finançar els serveis municipals (155.779,21 €).

En el capítol 4, cal destacar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona 
(52.522,70 €) per finançar els interessos del préstec recentment constituït per 
l’Ajuntament de Begues amb el Programa de Crèdit Local de la Diputació de 
Barcelona per al finançament de la construcció del centre d’atenció diürna i 2 
unitats de convivència.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 8bc61f98e62041769521c3e3e784d9e6001

Url de validació https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
E

R
C

E
 E

S
T

E
V

E
 P

I
14

/1
2/

20
18

A
L

C
A

L
D

E
S

S
A

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=8bc61f98e62041769521c3e3e784d9e6001


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.

Com ja s’ha dit anteriorment, la Diputació de Barcelona ha concedit dos 
subvencions a l’Ajuntament de Begues per a la construcció dels nous vestidors del 
camp de futbol (60.088,86 €) i per a la implantació d’una xarxa ciclable a Begues 
Park (26.305,16€)

3. Recursos financers.

No s’ha pressupostat cap operació de préstec per a l’any 2019. 

Conclusió. 

El pressupost municipal per al 2019 es manté en la línia del treball realitzat al llarg 
d’aquesta legislatura: buscar una millora dels serveis a les persones alhora que 
s’estableix una contenció en les taxes i impostos municipals per tal de donar suport 
a les economies familiars. Aquesta voluntat de protegir la població a través de les 
polítiques fiscals del municipi s’ampliarà l’any vinent amb l’entrada en vigor de les 
noves bonificacions en l’IBI  per a famílies nombroses, amb els increments de les 
bonificacions en l’impost de vehicles per a vehicles poc contaminants i amb 
l’increment de les bonificacions de la plusvàlua.

S’ha d’afegir, en matèria d’ingressos, que aquest 2019 finalitza l’actualització dels 
valors cadastrals que s’ha dut a terme al llarg dels passats 10 anys, un procés que 
des del consistori s’ha contingut a través de mesures com la disminució del tipus 
impositiu de l’IBI o l’aplicació de coeficients correctors dels valors cadastrals.

Tot i que aquestes mesures suposen una reducció dels ingressos municipals, aquest 
fet no ha repercutirà sobre els serveis que oferim a la ciutadania o sobre els 
principals projectes de la legislatura. Un cop més hem buscat fons de finançament 
alternatius que no suposessin un endeutament, a través d’ajuts i subvencions 
d’altres administracions. A més cal subratllar que continuarem estalviant en el 
consum de subministraments. 

En línies generals els comptes públics per al 2019 són la culminació del treball que 
s’ha realitzat els anys precedents. Hem pres les mesures necessàries per a que les 
obligacions amb l’Ajuntament no fossin un entrebanc econòmic per als veïns i les 
veïnes, i ho hem fet sense renunciar a l’aspiració de continuar creixent i millorant 
en els serveis que posem a la seva disposició. 

Mercè Esteve Pi,
Alcaldessa de Begues
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