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APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST 2020
Aquest pressupost ha estat aprovat, inicialment, en el Ple extraordinari celebrat el 27
de novembre de 2019 a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.
Es tractava del 1r punt de l’ordre del dia de la sessió plenària:
➢ Elaboració i aprovació del pressupost per l’exercici 2020
I ha estat aprovat, inicialment, amb els següents vots:
A FAVOR: Compromís amb la Bisbal (6)
EN CONTRA: Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1)
ABSTENCIÓ: PSC (2)

El pressupost de 2020 ascendeix a 4.467.862,53€ i suposa un augment de
561.585,21€ respecte al de l’any 2019 (prorrogat de l’any 2018).
Segons l’equip de govern, es tracta d’un pressupost que “es configura com la
previsió de les despeses i l’estimació dels ingressos previstos per cobrir aquestes
despeses. Es tracta d’un pressupost basat en la cerca de l’eficiència i l’eficàcia en la
gestió municipal. A més, reflecteix el compromís amb els objectius d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat. El pressupost contempla donar continuïtat a la millora
dels serveis municipals que es presten actualment, fent les inversions necessàries
per millorar així la qualitat de vida dels bisbalencs i les bisbalenques”.
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EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I LA RÀTIO D’ENDEUTAMENT
MUNICIPAL EN ELS DARRERS 5 ANYS

Gràfic 1. Evolució del pressupost des del 2015 fins al 2020. El 2019 baixa més perquè, en tractar-se d’un pressupost prorrogat,
no hi va haver inversions.

Gràfic 2. Evolució de la ràtio d’endeutament municipal.
En l’actualitat, la llei estableix que aquesta ràtio ha de ser, com a màxim, del 75%. Si no es compleix la ràtio d’endeutament, no
es pot fer inversió.
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CLASSIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2020 PER CAPÍTOLS DE DESPESES I
INGRESSOS
Despeses (4.467.862,53€)

Gràfic 3. Classificació econòmica del pressupost 2020 per capítols de despeses

-El Capítol 1 (personal) ascendeix a 1.442.385,17€ (1.310.821,05€ el 2019).
L’increment del 9,64% respecte a l’any anterior es deu a la posada en marxa de la
Relació de Llocs de Treball, aprovada l’abril de 2019 per Ple.
• S’inclou la separació dels departaments de secretaria, intervenció i tresoreria.
En l’actualitat l’Ajuntament compta amb una plaça de secretària-intervenciótresoreria (en una mateixa persona) classificada com de tercera categoria. Pel
volum de feina de l’Ajuntament, es passarà a segona categoria aquests llocs
de treball, el que implica tenir dues places a temps complet (secretaria i
intervenció) i una plaça a temps parcial (tresoreria). Per tant, es crea una
plaça a temps complet i una a temps parcial.
• També es crea la plaça de gestió de personal amb l’objectiu de regularitzar i
adequar els llocs de treball existents a la plantilla de personal i millorar la
gestió de recursos humans.
• El 2019 s’ha cobert la plaça de funcionari d’arquitecte municipal a temps
complet. La RLT incorpora una segona plaça d’arquitecte que es convocarà el
2020 per l’increment de treball en el departament d’urbanisme.
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-El Capítol 2 (despeses corrents) és d’1.835.392,07€ (1.775.200€ el 2019).
L’increment d’un 3,56% (respecte al 2019) d’aquest capítol es deu a la tramitació de
noves contractacions i a la regularització d’algunes ja existents. Inclou despeses
corrents com ara el lloguer de magatzems, el rènting de vehicles, lloguer de
maquinària, transport públic municipal, manteniment d’edificis municipals, energia
elèctrica dels edificis municipals i enllumenat públic, material informàtic, etc.
-El Capítol 3 (despeses financeres) ascendeix a 35.750€ (el 2019 ascendia a
63.530,87€).
La disminució del 43,73% de l’import, respecte al 2019, es deu al pagament
d’interessos i despeses dels préstecs contractats per l’Ajuntament.
-El Capítol 4 (transferències corrents) és de 306.815,48€ (271.479,43€ el 2019).
S’incrementa un 13,02% respecte al 2019. Aquesta partida inclou les quotes i
aportacions
a les entitats de les quals formen part les convocatòries de
subvencions, els premis literaris de Sant Jordi 2020 i els convenis amb entitats del
municipi.
-Capítol 5 (fons de contingència) és de 21.485,12€ (el 2019 ascendia a
22.320,65€). Disminueix un 4,97% respecte a l’any anterior. Per llei, l’Ajuntament ha
de dotar el pressupost amb aquesta partida.
-Capítol 6 (inversions reals) és de 459.063,57€ (el 2019 ascendia a 93.454,20€).
És l’import que servirà per dur a terme les inversions decidides per l’equip de govern
i que s’expliquen més endavant, a l’apartat d’inversions.
-Capítol 8 (actius financers) ascendeix a 6.000€, el mateix import que el 2019. És
un import que permet concedir bestretes a les nòmines del personal.
-Capítol 9 (passius financers) ascendeix a 363.471,12€, el mateix import que l’any
2019.
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Ingressos (4.467.862,53€)

Gràfic 4. Classificació econòmica del pressupost 2020 per capítols d’ingressos.

-Capítol 1 (impostos directes) ascendeix a 2.459.537,84€ (2.448.200€ el 2019).
Suposa un increment d’un 0,46% respecte al 2019.
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Gràfic 5. Fonts dels ingressos per impostos directes

-Capítol 2 (impostos indirectes) ascendeix a 300.000€ (el 2019 ascendia a
220.000€). Suposa un increment del 36,36% respecte a l’any anterior. Aquest capítol
correspon a l’Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO). L’increment es
deu a l’actual tramitació de dues llicències importants als polígons i a la revisió de
dues d’existents.
-Capítol 3 (taxes, preus públics i altres) ascendeix a 645.401€ (el 2019 ascendia a
658.200€). Aquest capítol disminueix un 1,94% respecte a l’any anterior perquè, fins
al juny, el cobrament de rebuts de l’escola municipal de música es feia des de
l’Ajuntament i en l’actualitat és l’empresa adjudicatària qui gestiona els rebuts.
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Gràfic 6. Fonts dels ingressos dels capítols 2 i 3

-Capítol 4 (subvencions rebudes) amb 872.920,69€ (el 2019 ascendia a
813.616,78€)
S’incrementa un 7,29% respecte a l’any 2019 per l’augment en la participació en els
tributs de l’estat i en el retorn de la recollida selectiva.

-Capítol 5 (ingressos patrimonials) ascendeix a 22.365,60€ (el 2019 ascendia a
16.850€). S’incrementa un 32,73% respecte al 2019.
Aquesta partida inclou els ingressos procedents de concessions administratives i
interessos de dipòsits.

-Capítol 6 (alienació d’inversions reals) amb 150.000€ (0€ al 2019). L’Ajuntament
és propietari de diverses parcel·les urbanes a la Miralba. A mesura que aquestes
parcel·les quedaven desertes en la subhasta pública, s’han anat adjudicant a
l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès en contraprestació de les quotes
urbanístiques de les obres de la Miralba. Aquests ingressos comprenen els
ingressos per venda d’algunes d’aquestes parcel·les, que es trauran a concurs
públic el 2020.
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-Capítol 7 (transferències de capital) amb 11.637,40€ (0€ el 2019).
Correspon a la subvenció de la Diputació de Tarragona que atorga anualment per
l’obertura de franges forestals. És una partida que s’incrementarà durant el 2020
amb altres convocatòries de la Diputació de Tarragona com el PAM o el PEXI,
tanmateix, en el moment que s’ha confeccionat aquest document se’n desconeixia
l’import.

-Capítol 8 (actius financers) ascendeix a 6.000€ (el mateix import que el 2019).
És la devolució de les bestretes concedides al personal.

Gràfic 7. Detall dels ingressos per subvencions rebudes, ingressos patrimonials, alienació d’inversions reals, transferències de
capital i actius financers.

10

CLASSIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2020 PER PROGRAMES (PER
SERVEIS)

Gràfic 8. Despeses per serveis

Despeses per serveis (4.467.862,53€)
Nota: hi ha serveis dels quals no es detallen els ingressos perquè es nodreixen dels
impostos directes i indirectes, les taxes generals, la venda de terrenys (en el cas
d’inversions) o de subvencions.
Seguretat: Amb 46.000€ de despesa. Adquisició de 3 càmeres lectores de
matrícules en conveni amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
Mobilitat urbana: 18.000€ de despesa. Se li dóna continuïtat al projecte de
senyalització viària del municipi. Inclou senyalització d’edificis municipals, de vialitat
dels carrers i alguns canvis de sentit, tot plegat d’acord amb l’estudi de mobilitat
realitzat per la Diputació de Tarragona el 2016.
Servei de prevenció i extinció d’incendis: 35.000€ de despesa. Inclou la
realització de més franges forestals per valor de 30.000€ i el conveni amb l’ADF Clot
de Bou per 5.000€.
Administració general d’habitatge i urbanisme: 234.516,58€ de despesa.
Habitatge: 85.690,54€ de despesa.
Vies públiques: 56.683,32€ de despesa.
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Clavegueram i abastament d’aigua potable: 34.500€ de despesa.

Gràfic 9. Despeses en mobilitat urbana; servei de prevenció i extinció d’incendis; administració general d’habitatge i urbanisme;
habitatge; vies públiques; i clavegueram i abastament d’aigua potable.

Recollida, gestió i tractament de residus: 590.000€ de despesa i 457.268€
d’ingrés.
La recollida de residus que inclou l’import del contracte a l’empresa concessionària
més la recollida de trastos, retirada de residus del Punt Verd, contenidors de poda i
la recollida de la fracció orgànica a les urbanitzacions ascendeix a 440.000€. El
pagament dels abocadors de les taxes per tones de residus ascendeix a 150.000€.
Neteja viària: 38.683,32€ de despesa.
Cementiri: 2.000€ de despesa.
Enllumenat públic: 244.366,64€ de despesa.
Parcs i jardins: 207.642,23€ de despesa.
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Gràfic 10. Detall de les despeses en Recollida, gestió i tractament de residus; neteja viària; cementiri, enllumenat públic; i parcs
i jardins.

Gràfic 11. Detall de les despeses en assistència social primària; foment de l’ocupació; protecció a la salubritat pública i serveis
assistencials; i ensenyament.
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Assistència social primària: 93.613,10€ de despesa.
Foment de l’ocupació: 96.341,31€ de despesa.
Protecció de la salubritat pública i serveis assistencials: 38.000€ de despesa.
Ensenyament→ llar d’infants, primària i institut: 345.898,96€ de despesa.

Cultura: 167.121,69€ de despesa.
Oci i temps lliure (hotel d’entitats, Racó de la Gent Gran i locals socials):
250.258,32€ de despesa.
Festes: 138.000€ de despesa.
Fira: 3.000€ de despesa.

Gràfic 12. Detall de les despeses en cultura; oci i temps lliure; festes i fira

14

Esport: 144.237€ de despesa.
Agricultura: 600€ de despesa.
Transport urbà: 90.120,72€ de despesa.
Camins veïnals: 15.000€ de despesa.

Gràfic 13. Detall de les despeses en esport, agricultura, transport urbà i camins veïnals.
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Òrgans de govern: 196.143,62€ de despesa.
Administració general: 902.974,06€ de despesa.
Organització entitats locals: 10.290,76€ de despesa.
Atenció a la ciutadania: 138.076,80€ de despesa.
Deute públic: 393.471,12€ de despesa.

Gràfic 14. Detall de les despeses en òrgans de govern, administració general, organització d’entitats locals, atenció a la
ciutadania i deute públic.
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CLASSIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2020 PER INVERSIONS
Inversions previstes per al 2020: 1.942.270,32€
Es divideixen en dos grups:
• Amb càrrec al pressupost 2020 (459.063,57€): adequació d’edificis i
instal·lacions municipals, enllumenat públic, seguretat, servei de prevenció i
extinció d’incendis, renovació de bústies d’urbanitzacions, xarxa d’aigua i
clavegueram i parcs infantils.
• Amb càrrec al romanent i superàvit del pressupost 2019 (1.483.206,75€):
fase 1 del poliesportiu municipal i xarxa d’aigua i clavegueram.

Gràfic 15. Inversions que es realitzaran durant el 2020 i inversions que es comptabilitzen dins del pressupost de 2020
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Seguretat i ordre públic: 46.000€
Amb l’objectiu de garantir la seguretat pública i assegurar la convivència ciutadana
s’inicien diversos projectes. Un és la instal·lació de càmeres lectores de matrícules a
les entrades i sortides dels diferents nuclis. L’Ajuntament de la Bisbal forma part
d’una prova pilot del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, amb el
cos de Mossos d’Esquadra, amb qui s’ha signat un conveni. El 2020 s’instal·laran
tres càmeres lectores de matrícules.

Servei de prevenció i extinció d’incendis: 30.000€
La Bisbal del Penedès és una vila classificada com a municipi d’alt risc d’incendis,
amb sis nuclis envoltats de zones boscoses. Per aquest motiu, cada any es dedica
una partida del pressupost a crear noves zones de franges forestals, complint així
amb la normativa de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. Per tirar endavant aquestes
inversions es compta amb recursos propis i també amb la subvenció anual del 50%
de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.

Adequació d’edificis i instal·lacions municipals: 1.581.627,08€ (305.063,57€ del
pressupost 2020).
▪ 5.000€: habitatge social. Durant el 2019 es realitzen les obres de
rehabilitació de les antigues cases dels mestres per adequar-les com
habitatges socials. Es preveu que les obres dels dos habitatges finalitzin a
començaments de 2020. Abans d’aprovar el reglament d’ús d’habitatges
socials, cal adequar els dos habitatges amb mobiliari i es crea la partida de
5.000€, amb recursos propis.
▪ 77.690,54€: adequació de la fassina. L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès
ha adquirit, aquest 2019, la finca de l’antiga fassina. Pel seu mal estat de
conservació cal enderrocar tot l’espai menys la torre de la fassina, que es
condicionarà perquè la Colla Castellera de la Bisbal del Penedès – Bous
l’utilitzi com a local d’assaig. Aquesta partida és per a l’enderroc i l’adequació,
amb recursos propis.
▪ 100.000€ millores als locals socials municipals. Es milloren tots els locals
socials municipals que es troben en urbanitzacions: el Priorat de la Bisbal,
Can Gordei, la Miralba i l’Esplai. Cada millora és diferent, en funció de les
mancances i necessitats:
o 15.000€: mobiliari per al local social de la Miralba. Aquest 2020 es
licitarà el servei de bar i la gestió del local. Amb aquesta partida es
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dotarà de mobiliari i electrodomèstics el local social de la Miralba, amb
l’objectiu de donar un bon servei. Es finançarà amb recursos propis.
o 30.000€: ampliació del local social del Priorat. Durant el 2019 s’està
redactant el projecte d’ampliació del local, a l’espai de cobert. El local
social del Priorat és nou però només disposa d’una sala. Aquesta
ampliació permetrà que s’hi puguin desenvolupar dues activitats alhora.
Es finançarà amb la venda de parcel·les.
o 25.000€: renovació de la xarxa elèctrica del local social de l’Esplai. El
local necessita aquesta renovació de la xarxa elèctrica per la millora
dels serveis i la seguretat. Es finançarà amb la venda de parcel·les.
o 30.000€: rampa d’accés i ampliació del local social de Can Gordei.
Durant el 2019 s’està redactant el projecte d’ampliació del local en un
apart del bar i part del porxo. Actualment el local social disposa d’una
sala gran que és el bar. Amb aquesta inversió, el local tindrà una sala
per realitzar activitats, independent de l’espai de bar. També
s’executarà la rampa d’accés del porxo a la pista esportiva. Es
finançarà amb la venda de parcel·les.
▪ 40.000€: enderroc de la masia de la Miralba. L’antiga masia de la Miralba és
en un solar de propietat municipal, al costat del local social. Per seguretat i
per adequació de l’espai, s’enderrocarà la masia deixant la parcel·la a nivell.
▪ 4.577,16€: projectors, pantalles i equips informàtics de locals i de
l’Ajuntament. Es finançarà amb recursos propis.
o Projector i pantalla a l’aula de formació de l’hotel d’entitats.
o Projector i pantalla a l’aula de música del CMC.
o 1 pantalla autònoma gran (mòbil)
o Ordinador amb projector Blu-ray i dues sortides HDMI per a l’Auditori
Salbà del CMC.
o Projector i pantalla per al Racó de la Gent Gran.
o Projector i pantalla per al local de la Miralba.
▪ 17.388,87€: ampliació i millora dels equipaments informàtics de les oficines
municipals per millorar la gestió electrònica als tràmits municipals i dotar els
departaments de les eines informàtiques i programes adequats. Es finançarà
amb fons propis.
o Software: 20 llicències d’Office, Autocad i programa de medició.
o Ampliació de hardware del registre i atenció al ciutadà, de la zona
administrativa, de comptabilitat i d’urbanisme.
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o Tres destructores de paper, una per a cada planta de l’edifici de
l’Ajuntament.
o Ordinador amb pantalla per a la sala del segon pis, per a reunions.
▪ 20.000€: adequació de la instal·lació elèctrica de l’Ajuntament. Es finançarà
amb fons propis.
▪ 20.000€ millores de les instal·lacions de la piscina municipal, concretament al
pàrquing de la piscina i a les escales d’accés al vial de l’institut. És una millora
per als usuaris de la piscina (de juny a setembre) i per als professors de
l’institut (de setembre a juny). Es finançarà el 50% amb fons propis i el 50%
restant amb la venda de parcel·les.
▪ 1.296.970,51€ (20.407€ del pressupost de 2020): instal·lacions esportives
municipals:
o 20.407€: quotes de lísing del camp de futbol municipal. El març de
2020 acaba el lísing que es va contractar el 2012 per finançar les obres
del camp de futbol municipal. Es finançarà amb fons propis.
o 1.256.563,51€: fase 1 de les obres de rehabilitació del poliesportiu
municipal. La fase 1 correspon a la construcció dels vestuaris i a la
rehabilitació del pavelló esportiu. És un equipament bàsic per al
municipi. S’executarà durant el 2020 i no consta com a inversió al
pressupost de 2020 perquè el seu finançament es farà amb la
subvenció de la Diputació de Tarragona (150.752€) i fons propis de
2019 (1.105.811,51€).
o 20.000€: canvi de lluminàries del camp de futbol per LEDs. Aquest
canvi es realitza perquè és més sostenible i perquè l’actual potència
contractada provoca algunes apagades. No consta dins l’apartat
d’inversions del pressupost de 2020 perquè es finançarà amb superàvit
de 2019.
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Gràfic 16. Detall de les inversions en seguretat i ordre públic, en el servei de prevenció i extinció d’incendis i en l’adequació
d’edificis i instal·lacions municipals.

Xarxa d’aigua i clavegueram: 212.643,24€ (6.000€ del pressupost 2020). En
aquesta partida hi ha 6.000€ del pressupost de 2020 i 206.643,24€ de superàvit del
2019, com a inversió sostenible.
▪ 37.543,49€: renovació de la xarxa d’aigua del carrer Rossinyol, al
Papagai. El 2019 s’ha executat el canvi de canonades als carrers Alosa
i Cadernera i el 2020 es renovarà la part del carrer Rossinyol més
malmesa.
▪ 90.138,31€ soterrament de trams aeris de canonades d’aigua al Priorat.
▪ 84.961,44€ substitució de la xarxa de sanejament al Priorat. Anys 2019
i 2020. Es finançarà amb fons del 2019, perquè l’obra està licitada i
falta l’adjudicació.
Enllumenat públic: 57.000€
Adquisició d’un camió cistella per realitzar actuacions a l’enllumenat públic, entre
altres. Es finançarà amb recursos propis.
Parcs infantils: 5.000€
Renovació de part del mobiliari malmès als parcs infantils. Es finançarà amb la
venda de parcel·les.
Renovació de bústies de les urbanitzacions: 10.000€
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El servei de Correus no realitza el repartiment de cartes per les cases de les
urbanitzacions al·legant manca de personal. Ja fa uns quants anys que les
urbanitzacions (a excepció del Priorat de la Bisbal) disposen de bústies exteriors
prop dels locals socials o a les entrades dels nuclis. Amb el pas del temps, es
malmeten i cal renovar part d’aquestes bústies. Es finançaran amb la venda de
solars.

Gràfic 17. Detall de les inversions en xarxa d’aigua i clavegueram, enllumenat públic, parcs infantils i renovació de bústies en
urbanitzacions.
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PLA D’INVERSIONS PER AL MANDAT 2019-2023
Previsió d’inversions per un import de 5.221.791,06€

Gràfic 18. Inversions previstes durant el mandat 2019-2023

Seguretat i ordre públic: 138.000€
S’invertiran 138.000€ (9 càmeres lectores de matrícules) en tres anys:
▪ 2020: 46.000€
▪ 2021: 46.000€
▪ 2022: 46.000€
Servei de prevenció i extinció d’incendis: 120.000€
Noves zones de franges forestals:
▪ 2020: 30.000€
▪ 2021: 30.000€
▪ 2022: 30.000€
▪ 2023: 30.000€
Adequació d’edificis i instal·lacions municipals: 2.837.121,71€
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▪ 81.746,11€: habitatge social (obres i mobiliari).
▪ 427.690,54€: adequació de la fassina.
o 77.690,54€ el 2020: enderroc de la fassina (a excepció de la torre).
o 350.000€ del 2021 al 2023: construcció de naus per a la brigada
municipal.
▪ 100.000€: millores als locals socials municipals, el 2020.
▪ 40.000€: enderroc de la masia de la Miralba, el 2020.
▪ 4.577,16€: projectors, pantalles i equips informàtics dels locals i l’Ajuntament,
el 2020.
▪ 17.388,87€: ampliació i millora dels equipaments informàtics de les oficines
municipals, el 2020.
▪ 20.000€: adequació de la instal·lació elèctrica de l’Ajuntament de la Bisbal del
Penedès, el 2020.
▪ 20.000€: millores en les instal·lacions de la piscina municipal, el 2020.
▪ 2.125.719,03€: millores en les instal·lacions esportives municipals
o 20.407€: quotes lísing del camp de futbol municipal, el 2020.
o 1.256.563,51€: fase 1 de les obres de rehabilitació del poliesportiu
municipal, el 2020 i el 2021.
o 828.748,52€: fase 2 de les obres de rehabilitació del poliesportiu
municipal (bar i espais per a entitats), el 2022 i el 2023.
o 20.000€: canvi de lluminàries del camp de futbol per LEDs, el 2020.
Xarxa d’aigua i clavegueram: 1.603.669,35€
o 37.226,75€ renovació dels carrers Alosa i Cadernera del Papagai. Anys
2019 i 2020.
o 105.522,15€ renovació de la xarxa d’aigua, del 2020 al 2023.
o 84.961,44€ substitució de la xarxa de sanejament del Priorat. El 2019 i
el 2020.
o 256.627,29€ connexió a la xarxa CAT. 2021.
o 1.119.331,72€ canvi de la xarxa d’aigua i enllumenat públic a la Riba, el
2021.
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Enllumenat públic: 257.000€
o 57.000€: adquisició d’un camió cistella per realitzar actuacions a
l’enllumenat públic, entre d’altres, el 2020.
o 200.000€: canvi a LEDs de l’enllumenat públic, del 2020 al 2023.
Parcs infantils: 20.000€
Renovació de part del mobiliari malmès als parcs infantils. 5.000€ anuals.
Renovació de bústies de les urbanitzacions: 30.000€
2020: 10.000€
2021: 10.000€
2022: 10.000€
Pressupostos participatius: 216.000€
Durant el 2020 s’aprovarà el reglament de funcionament dels pressupostos
participatius.
2021: 72.000€
2022: 72.000€
2023: 72.000€

A la Bisbal del Penedès, 27 de novembre de 2019
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