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APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST 2020 

Aquest pressupost ha estat aprovat, inicialment, en el Ple extraordinari celebrat el 4 

de desembre de 2020 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 de l’exercici 2021 

I ha estat aprovat, inicialment, amb els següents vots: 

A FAVOR: Compromís amb la Bisbal (6) 

EN CONTRA: PSC (2), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1) 

ABSTENCIONS: - 

El pressupost de 2021 ascendeix a 4.592.408,54€ i suposa un augment de 

124.546,01€ respecte al de l’any 2020. 

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 financera”. L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, 

Agnès Ferré, ha explicat que “l’endeutament per bisbalenc era de 1.188€ el 2014 i 

l’any 2020 és de 231€”.  
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EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I LA RÀTIO D’ENDEUTAMENT 

MUNICIPAL EN ELS DARRERS ANYS 

 
Gràfic 1. Evolució del pressupost des del 2015 fins al 2021. 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 2021 PER CAPÍTOLS DE DESPESES I 

INGRESSOS 

Despeses (4.592.408,54€) 

 

Gràfic 3. Classificació econòmica del pressupost 2021 per capítols de despeses 

-El Capítol 1 (personal) ascendeix a 1.471.287,12€ (1.442.385,17€ el 2020). 

S’incrementa un 2% respecte al 2020. Aquest augment correspon a l’increment 

retributiu de l’exercici 2020 aplicat al personal al servei de l’Ajuntament, en virtut del 

Reial Decret Llei 2/2020, del 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures 

urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.  

S’incorporen les noves places incloses en el pressupost de 2020 i que no s’han 

pogut convocar durant l’any 2020 perquè els Pressupostos Generals de l’Estat no ho 

permetien: la de gestió de personal i la plaça d’arquitecte. 

L’execució de la RLT es farà pactada amb la mesa amb els representants dels 

treballadors. 

-El Capítol 2 (despeses corrents) és d’1.806.615,28€ (1.835.392,07€ el 2020). 

Disminueix un 1,59% (respecte al 2020) per l’esforç de contenció de la despesa 

corrent que està duent a terme l’Ajuntament, mitjançant la regularització de 

contractacions, per seguir oferint més serveis i millorant els actuals. 

Aquest import és per assumir la compra de béns corrents i per al funcionament dels 

diferents serveis que presta l’Ajuntament: lloguer de magatzems, rènting de vehicles, 
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lloguers de maquinària, transport públic municipal, manteniment d’edificis municipals, 

energia elèctrica dels edificis municipals, enllumenat públic, materials informàtics, 

etc. 

-El Capítol 3 (despeses financeres) ascendeix a 25.000€ (el 2020 ascendia a 

35.750€). 

Correspon als pagaments d’interessos i despeses dels préstecs contractats per 

l’Ajuntament. La disminució del 30% de l’import, respecte al 2020, es deu a les 

condicions actuals dels mercats financers i al fet que durant el 1r trimestre de 2020 

es va acabar el lísing per la gesta del camp de futbol municipal.  

-El Capítol 4 (transferències corrents) és de 294.418,40€ (306.815,48€ el 2020). 

Aquest capítol inclou les quotes i aportacions a les entitats de les quals forma part 

l’Ajuntament, les convocatòries de subvencions, els premis literaris de Sant Jordi 

2021 i els convenis amb entitats. 

Disminueix un 3,09% respecte al 2020 per la reducció en els convenis en matèria de 

serveis socials i ocupació amb el Consell Comarcal Del Baix Penedès i pel fet 

d’haver passat a un altre capítol l’activitat esportiva (fins ara hi havia un conveni i el 

2021 es farà una licitarà. 

-Capítol 5 (fons de contingència) és de 37.122,19€ (el 2020 ascendia a 

21.485,12€). Per llei, l’Ajuntament ha de dotar el pressupost amb aquesta partida, 

com a mesura contra la morositat. Està previst que aquesta partida s’utilitzi en la 

regulació de la RLT. 

-Capítol 6 (inversions reals) és de 668.454,43€ (el 2020 ascendia a 459.063,57€). 

Suposa un increment d’un 45,61% respecte a l’exercici 2020. 

-Capítol 8 (actius financers) ascendeix a 6.000€, el mateix import que el 2020. És 

un import que permet concedir bestretes a les nòmines del personal. 

-Capítol 9 (passius financers) ascendeix a 283.511,12€ (el 2020 ascendia a 

363.471,12€). Són les quotes d’amortització previstes per al 2021 i les devolucions 

de dipòsits i finances. Disminueix un 22% respecte a l’any anterior, per amortització 

de préstecs. 
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Ingressos (4.592.408,54€) 

 
Gràfic 4. Classificació econòmica del pressupost 2021 per capítols d’ingressos. 

-Capítol 1 (impostos directes) ascendeix a 2.556.537,84€ (2.459.537,84€ el 2020). 

Suposa un increment d’un 3,94% respecte al 2020, per plusvàlues i l’IAE (noves 

altres d’empreses). 

 
Gràfic 5. Fonts dels ingressos per impostos directes 
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-Capítol 2 (impostos indirectes) ascendeix a 300.000€ (el mateix import que el 

2020). Es preveu el mateix import que el 2020. És l’Impost de Construccions, 

Instal·lacions i Obres (ICIO).  

-Capítol 3 (taxes, preus públics i altres) ascendeix a 665.857,60€ (el 2020 

ascendia a 645.401€). Aquest capítol s’incrementa un 3,17% respecte a l’any 

anterior. 

 

Gràfic 6. Fonts dels ingressos dels capítols 2 i 3 

-Capítol 4 (subvencions rebudes) amb 929.451,70€ (el 2020 ascendia a 

872.920,69€) 

S’incrementa un 6,47% respecte a l’any 2020 per l’augment en la participació en els 

tributs de l’estat. 

 

-Capítol 5 (ingressos patrimonials) ascendeix a 19.980€ (el 2020 ascendia a 

22.365,60€). S’incrementa un 10,67% respecte al 2020. 

Aquesta partida inclou els ingressos procedents de concessions administratives i 

interessos de dipòsits. 

 

-Capítol 6 (alienació d’inversions reals) amb 1€ (150.000€ al 2020).  

-Capítol 7 (transferències de capital) amb 114.580,40€ (11.637,40€ el 2020). 
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Correspon a la subvenció de la Diputació de Tarragona que atorga anualment per 

l’obertura de franges forestals (11.636,40€) i el Pla d’Acció Municipal (PAM) 

(102.944€).  

 

-Capítol 8 (actius financers) ascendeix a 6.000€ (el mateix import que el 2020). 

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. 
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CLASSIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2021 PER PROGRAMES  

(PER SERVEIS) 

 
Gràfic 8. Despeses per serveis  

Despeses per serveis (4.592.408,54€) 

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 16.555,26€ de despesa (46.000€ el 2020). Adquisició de 2 càmeres 

lectores de matrícules -una al Priorat de la Bisbal i una altra a la Miralba- i el 

manteniment d’aquestes, en el marc del 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€. 

Parcs i jardins: 220.267,84€ de despesa. Inclou la despesa de personal, lloguer del 

magatzem per a la brigada, arrendament i compra de maquinària, manteniment i 
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millores en parcs i jardins, treballs externs de neteja de voreres en urbanitzacions, el 

conveni de manteniment de l’Àrea Recreativa Forestal del Montmell, educació 

ambiental de la Mancomunitat Penedès Garraf i arranjament de camins. 

 
Gràfic 9. Despeses en mobilitat urbana; servei de prevenció i extinció d’incendis; càmeres lectores de matrícules, parcs i medi 

ambient. 

Assistència social primària: 102.357,37€. És inferior que al 2020 perquè no es 

continua amb el servei d’educadora de carrer. Quan es pugui tornar a engegar 

aquest servei -ara no es du a terme per les  mesures contra la Covid-19- es licitarà. 

Inclou: productes alimentaris, despeses de l’edifici del Rebost Solidari, el Conveni de 

Serveis Socials del Consell Comarcal, ajudes per a famílies vulnerables i 

subvencions per a famílies afectades per la Covid-19. 

Foment de l’Ocupació: 94.975,10€ de despesa. Inclou despeses de personal, 

cursos ocupacionals, subvencions per a autònoms i empreses afectades per la 

Covid-19 i el conveni d’ocupació amb el Consell Comarcal del Baix Penedès. 
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Gràfic 10. Detall de les despeses en assistència social primària i el foment de l’ocupació. 

Habitatge i urbanisme: 207.576,36€ de despesa. Inclou la despesa de personal, 

despeses informàtiques, les valoracions i peritatges i estudis i treballs tècnics 

externs. 

Vies públiques: 77.216,98€ de despesa. Inclou la despesa de personal, el 

manteniment dels carrers del municipi, el projecte del camí peatonal del Priorat i el 

Projecte d’adequació de la fassina. 

Clavegueram i abastament d’aigua potable: 297.627,29€. Inclou la conservació i 

manteniment EDAR de l’Esplai, els estudis i treballs tècnics, les millores en la xarxa 

d’aigua i el projecte d’arranjament de les infraestructures de la Riba.  

Recollida, gestió i tractament de residus: 590.000€ de despesa.  

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€.  
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Gràfic 11. Detall de les despeses en Recollida de residus, habitatge i urbanisme, clavegueram i abastament d’aigua potable i 

vies públiques. 

Neteja viària: 43.716,98€ de despesa. Inclou les despeses de personal, maquinària 

i manteniment de maquinària, el vestuari del servei de la brigada, el rènting de 

vehicles -s’incorpora un nou vehicle de rènting per a la brigada- i el combustible. 

Cementiri: 2.000€ de despesa. 

Enllumenat públic: 295.433,96€ de despesa. Inclou les despeses de personal, 

arrendament de maquinària, reparació i conservació, despesa del consum elèctric de 

l’enllumenat municipal, la compra d’un camió cistella i el  canvi de lluminàries LED’s i 

reposició de fanals solars (es detalla a l’apartat d’inversions). 
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Gràfic 12. Detall de les despeses en neteja viària, enllumenat públic i manteniment del cementiri. 

Llar d’infants, primària i institut: 353.352,18€. Inclou despeses de personal, 

rènting de fotocopiadores, manteniment dels edificis, vestuari, productes i serveis de 

neteja, el conveni amb l’Escola Ull de Vent, el conveni amb l’AMPA, subvencions 

escolars i reconeixements al mèrit escolar. 

Cultura: 164.477,16€. Inclou les despeses de personal, material, manteniment del 

CMC, activitats culturals, l’escola de música, l’edició del llibre de Sant Jordi i el 

concurs literari i subvencions i convenis amb entitats i associacions. 
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Gràfic 13. Detall de les despeses en la llar d’infants, educació primària i l’institut i en Cultura. 

Oci i temps lliure: 204.594,66€. Inclou les despeses de personal, manteniment 

d’edificis, activitats del Racó de la Gent Gran, el Pla Local de Joventut, els Casals 

d’Estiu i Nadal i el conveni amb Jove Baix Penedès del Consell Comarcal del Baix 

Penedès. 

Ampliació del local social del Priorat: 65.358,97€ 

Ampliació del local social de Can Gordei: 53.165,47€ 

Bústies urbanitzacions: 10.000€. Renovació de les bústies de les urbanitzacions. 

Festes: 119.160,50€. Inclou el lloguer de material, les actuacions previstes per les 

festes dels barris i la Festa Major i seguretat de la Festa Major. 

Esport: 143.280,48€. Inclou la dinamització d’activitats esportives, el conveni amb 

Joventut Bisbalenca, patrocinis esportius, material i manteniment de zones 

esportives, gestió de la piscina, consergeria del camp de futbol, direcció d’obres del 

poliesportiu municipal i millores en les instal·lacions de la piscina.  
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Gràfic 14. Detall de les despeses en oci i temps lliure, esport i festes. 

Sanitat i benestar animal: 46.462,75€. Inclou el tractament de plagues, l’erradicació 

de la processionària, el control de colònies de coloms, el control de colònies de gats, 

l’import que s’abona al centre de recollida d’animals de la Mancomunitat Penedès-

Garraf, el servei de podòleg i les ambulàncies per a actes (correfocs, castells...). 

 
Gràfic 15. Detall de les despeses en sanitat i benestar animal, agricultura, la fira i el servei de bus urbà i transport comarcal 
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Agricultura: 600€. L’import de l’aigua que es posa a disposició dels pagesos per 

ensulfatar. 

Fira: 3.000€. 

Transport urbà i transport comarcal: 90.120,72€ 

Òrgans de govern: 192.143,62€. Inclou les retribucions dels polítics, les 

assistències a òrgans de govern, les despeses de telèfons i mòbils, les atencions 

protocol·làries, la publicitat, el servei de premsa i xarxes socials, la revista municipal i 

les subvencions del Xec Nadó. 

Administració general: 732.002,07. Inclou les despeses de personal, rènting de 

fotocopiadores, manteniment i funcionament de l’edifici, premsa, revistes i altres 

publicacions, material informàtic no inventariable, assegurances, correus, 

publicacions en diaris oficials, servei de recaptació, jurídics i contenciosos, 

oposicions i proves selectives, locomoció, interessos de demora i altres despeses 

financera, fons de contingència, serveis de prevenció i riscos laborals, adequació de 

les instal·lacions de l’Ajuntament, bestretes al personal i altres despeses. 

 
Gràfic 16. Detall de les despeses de l’administració general i els òrgans de govern. 

Organització d’entitats locals: 12.947,80€. Inclou la quota dels serveis generals de 

la Mancomunitat Penedès-Garraf, l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el 

Transport Urbà (AMTU), l’Associació de Municipis Catalans per la recollida selectiva, 

la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l’Associació Catalana de Municipis 

(ACM), el Consorci de promoció turística del Penedès, el Consorci Localret, el Cicle 
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Gaudí de Cinema en Català, l’Institut d’Estudis Penedesencs i la Federació Catalana 

dels 3 Tombs. 

Participació Ciutadana: 72.000€ per als pressupostos participatius. 

Servei d’informació i inspecció municipal: 144.019,34€. Inclou les despeses de 

personal, el rentig del vehicle, el vestuari i el manteniment i combustible de vehicles. 

Deute públic: 303.511,12€.  

 

Gràfic 17. Detall de les despeses en l’organització d’entitats locals, participació ciutadana, deute públic i el Servei d’Informació i 

Inspecció Municipal. 
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CLASSIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2020 PER INVERSIONS 

Inversions al pressupost de 2021: 668.454,43€ 

• Càmeres lectores de matrícules: 14.803,70€. 

Pròximament s’aprovarà l’adjudicació definitiva de la compra, instal·lació i 

manteniment de 6 càmeres lectores de matrícules. És una inversió plurianual 

del 2021, 2022 i 2023. Aquest import és el de dues càmeres que s’instal·laran 

el 2021 al Priorat i La Miralba. 

• Servei de prevenció i extinció d’incendis: 30.000€ 

Franges forestals. 

• Ampliació del local social del Priorat: 65.358,97€ 

El projecte d’ampliació del local social del Priorat està aprovat definitivament i 

l’obra s’executarà el 2021. La Diputació de Tarragona ha atorgat una 

subvenció del PAM per un import de 51.314,89€ per a aquestes obres. La 

resta de l’import s’assumirà amb recursos propis. 

• Ampliació del local social de Can Gordei: 53.164,47€ 

El projecte d’ampliació del local social de Can Gordei i de la rampa 

d’accessibilitat a la pista està aprovat definitivament i l’obra s’executarà el 

2021. La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció del PAM per un 

import de 51.314,89€ per a aquestes obres. La resta de l’import s’assumirà 

amb recursos propis. 

• Xarxa d’aigua i clavegueram: 256.627,29€. 

Inclou la primera fase de connexió al CAT per abastir d’aigua el Priorat i el 

nucli. També inclou les inversions que falten per adequar la depuradora de 

l’Esplai a la normativa. Aquesta partida s’ampliarà amb millores a la xarxa 

d’aigua al Papagai, el Priorat i Can Gordei. 

• Canvi a lluminàries LEDs i reposició de fanals solars: 50.000€. 

Es continuarà canviant l’enllumenat per LEDs i part de l’import també és per 

reparar fanals solars de la Masieta i Santa Cristina. 

• Parcs infantils: 5.000€.  

Es continuaran actualitzant els equipaments dels parcs infantils. 

• Renovació de les bústies de les urbanitzacions: 10.000€ 

Aquesta inversió estava prevista per iniciar-la al 2020 però no s’ha iniciat pels 

contratemps generats per la pandèmia de Covid-19. Es començarà aquest 

2021 per la Pineda de Santa Cristina.  
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• Compra del camió cistella: 57.000€ 

També estava prevista per al 2020. No s’ha adquirit perquè s’estava esperant 

que l’Associació Catalana de Municipis ho licités i, així, adquirir-lo mitjançant 

la central de compres. De moment l’ACM no ha incorporat aquesta licitació i, 

per això, l’enginyer municipal està preparant els plecs de clàusules. 

• Pressupostos Participatius: 72.000€. 

• Adequació de la instal·lació de l’Ajuntament: 10.000€. L’enginyer municipal 

està acabant de preparar el projecte i s’executarà el 2021. 

• Millores en les instal·lacions de la piscina: 10.000€ 

• Redacció del projecte de canvi d’instal·lacions del barri de la Riba: 10.000€ 

Es redactarà i aprovarà el 2021. Es tracta del projecte de canvi de la xarxa 

d’aigua, soterrament de l’enllumenat públic i la incorporació de tub per soterrar 

la fibra òptica. 

És una obra de més d’un milió d’euros que compta amb la subvenció del Pla 

d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona i el Pla Únic d’Obres i 

Serveis  de Catalunya (PUOSC)  

• Redacció del projecte del camí de vianants Priorat-nucli: 10.000€ 

El 2021 es redactarà el projecte per fer un camí peatonal entre el Priorat i el 

nucli. És una inversió subvencionada pel PAM de la Diputació per al 2022. 

• Redacció del projecte d’adequació de l’edifici de la fassina: 10.000€ 

Durant les pròximes setmanes s’aprovarà l’adjudicació de l’enderroc de la 

fassina -a excepció de la torre- perquè a començaments d’any es pugui 

començar a treballar en l’enderroc. Durant el 2021 es redactarà i aprovarà el 

projecte d’adequació de la torre i del solar que quedarà després de l’enderroc. 

És una inversió subvencionada pel PAM de la Diputació per a 2022. 

• Aplicacions informàtiques per al departament d’Urbanisme: 4.500€ 

Adquisició de dos programes per als tècnics urbanístics municipals. 
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Inversions a realitzar durant el 2021: 1.934.149,98€ (part d’aquest import prové 

del pressupost de 2020) 

Provinents del pressupost 2020: 

• Enderroc de la fassina: 77.690,54€ 

• Enderroc de la masia de La Miralba: 17.830,93€. 

Aquest mes de desembre es farà el contracte menor per a l’enderroc. I encara 

que es faci el 2021, es reserva aquest import del pressupost de 2020. 

• Mobiliari de les cases dels mestres, la sala de Plens de l’Ajuntament i el local 

social de La Miralba: 11.678,80€ 

• Maquinària per als locals socials de La Miralba i Can Gordei: 7.915,79€ 

Aquest mes de desembre s’iniciarà la licitació de la compra de mobiliari i 

maquinària per al local social de La Miralba, maquinària per al local social de 

Can Gordei, mobiliari i electrodomèstics per als dos habitatges socials i 

cadires per a la sala de Plens de l’Ajuntament. 

S’adjudicarà durant el 2021, però els diners es reserven del pressupost de 

2020. 

• Rehabilitació del poliesportiu municipal, fase 1: 1.256.563,51€ 

El projecte de rehabilitació ja està aprovat definitivament i l’Ajuntament 

disposa de tot l’import per executar la primera fase. La licitació de les obres 

s’iniciarà durant el mes de desembre. 

Del pressupost de 2021: 

• Càmeres lectores de matrícules: 14.803,73€ 

• Servei de prevenció i extinció d’incendis: 30.000€ 

• Xarxa d’aigua i clavegueram: 212.643,24€ 

• Camió Cistella: 57.000€ 

• Canvi a LEDs de l’enllumenat públic: 50.000€ 

• Parcs infantils: 5.000€ 

• Renovació de bústies urbanitzacions: 10.000€ 

• Ampliació del local social del Priorat: 65.358,97€ 

• Ampliació del local social de Can Gordei: 53.164,47€ 

• Millores en les instal·lacions de la piscina: 20.000€ 
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• Aplicacions informàtiques per al Departament d’Urbanisme: 4.500€ 

• Adequació de les instal·lacions de l’Ajuntament: 10.000€ 

• Redacció del projecte del canvi d’instal·lacions del barri de la Riba: 10.000€ 

• Redacció del projecte del camí peatonal Priorat-nucli: 10.000€ 

• Redacció del projecte d’adequació de l’edifici de la fassina: 10.000€ 

 
Gràfic 18. Inversions a realitzar el 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Bisbal del Penedès, 05 de desembre de 2020 


