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MEMÒRIA DEL PROJECTE DE PRESSUPOST-APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 
GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN I DE L'EMPRESA 
MUNICIPAL PROMUNSA S.A. I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA PER A 
L'EXERCICI 2014 
 

1. LINIES GENERALS DEL PRESSUPOST  
 
El pressupost és aquella eina de la gestió pública on, de forma sistemàtica i ordenada, 
es concreten el conjunt de béns, serveis, i actuacions que es pretenen dur a terme, 
finançats a càrrec dels fons públics, per tal d’avançar en l’acompliment dels objectius 
estratègics de l’administració i/o l’equip de govern.  
 
A l’Ajuntament de Sant Just Desvern, això es tradueix en el fet de que l’assignació dels 
recursos municipals a les diferents polítiques, programes i actuacions, projectes i 
conceptes de despesa obeeix a una lògica de priorització orientada envers cap a la 
consecució dels objectius plantejats en el marc del Pacte de Govern 2011-2015, 
essent el pressupost anual la concreció operativa d’allò que es pretén fer per avançar 
envers les prioritats i fites definides.  
 
L’esmentat Pacte de Govern suposa el full de ruta de l’acció de govern de l’actual 
mandat, on s’hi troben definits els següents eixos polítics, tant a nivell del seu 
desplegament en termes d’objectius i com a nivell d’actuacions clau: 
 

 POLÍTIQUES DE COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT A LES FAMÍLIES  
o La cohesió social i l’impuls de les polítiques d’igualtat. 
o La seguretat ciutadana i el reforçament de la convivència del municipi. 

 MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC 
o La qualitat dels serveis i els equipaments públics municipals  
o Vetllar per un espai públic de qualitat 

 PROMOCIÓ I REACTIVACIÓ ECONÒMICA 
o Fomentar l’economia productiva, el creixement i l’ocupació 
o Promoure l’habitatge públic 
o Prioritzar el transport públic i la mobilitat 
o La sostenibilitat mediambiental 

 
Tan mateix, en el projecte de pressupostos de l’Ajuntament de Sant Just Desvern per 
a l’exercici 2014, la citada priorització de la despesa es duu a terme mitjançant el marc 
de disponibilitat de recursos que defineixen una previsió prudent i realista dels 
ingressos, així com el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i dels 
objectius financers propis.  
 
Aquest pressupost tracta de respondre al context econòmic i social que actualment viu 
el municipi, essent les principals prioritats la reactivació econòmica i l’atenció a les 
persones, en especial aquelles en situació de vulnerabilitat.  
 
Sant Just Desvern, tot i que comparteix les incerteses econòmiques que viu el conjunt 
del país, es troba ben posicionada per tal d’exercir de motor en la sortida de la crisi. En 
aquest àmbit, cal destacar que l’Ajuntament no sols contribueix a la regeneració 
econòmica de la ciutat mitjançant les seves polítiques actives directes, tant generals 
com basades en la proximitat en el territori, sinó que també amb el manteniment 
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d’unes finances solvents i la capacitat de pagar als seus proveïdors en 30 dies, 
generant així confiança i facilitant les condicions per al creixement del teixit econòmic 
de la ciutat.  
 
Unes millors condicions econòmiques i la generació de llocs de treball permetrà, a la 
seva vegada, fer front a les difícils situacions que viuen les persones que s’han vist 
altament afectades per la crisi econòmica.  
 
La crisi econòmica ha tingut un impacte destacat en les condicions de vida de gran 
part dels ciutadans i ciutadanes, creant situacions de pobresa, i posant en situacions 
difícils a moltes persones i famílies, especialment als individus i col·lectius en situació 
de vulnerabilitat. Envers aquesta problemàtica, l’Ajuntament fa un decidit gest per 
orientar gran part dels seus recursos i esforços per tal de reforçar les seves polítiques 
socials, com, per exemple, l’atenció a les emergències socials, l’allotjament social, 
l’atenció a les persones en situació de dependència, els serveis socials bàsics i els 
ajuts de menjador escolar. 
 
Tanmateix, per a construir el futur de Sant Just Desvern, la regeneració urbana i 
l’avenç cap a un model de municipi cada cop més sostenible, accessible, net i 
intel·ligent al servei dels ciutadans esdevé alhora un altre eix estratègic destacat dins 
de les prioritats fixades. 
 
En resum, el pressupost que presentem s’orienta cap a una assignació i priorització 
estratègica de la despesa, vetllant a l’hora per mantenir la sostenibilitat i salut de les 
finances municipals. En aquest sentit és prioritza el donar suport a les persones 
afectades per la crisi econòmica, el desenvolupar polítiques d’inclusió social, 
solidaritat, convivència i participació, l’incrementar el compromís de Sant Just Desvern 
davant el canvi climàtic i la sostenibilitat, la delimitació definitiva de l’àmbit de 
creixement urbanístic del municipi; la configurar una gestió de l’Ajuntament més 
austera, eficient i solidaria, i en últim lloc però sense restar-li importància, l’elaboració 
d’un pla d’inversions basat en les necessitats actuals i amb l’aprofitament del patrimoni 
actual.  
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2. EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER L’EXERCICI 2014 

 
El pressupost de l’Ajuntament es resumeix en els següents quadres: 
 
Segons classificació Econòmica 
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Despesa segons classificació Orgànica 
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Despesa segons classificació per Programes 
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3. VARIACIONS PRINCIPALS DE LES DESPESES 
 
En el següent quadre es resumeixen les variacions respecte de les despeses: 
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CAPÍTOL 1 
S’incrementa un 1,58%, respecte del 2013. Aquest increment ve justificat per la 
modificació excepcional de la plantilla de personal de la corporació, pel que fa a 
incorporacions, com a conseqüència de la subrogació de personal provinent de 
l’empresa mercantil de capital íntegrament municipal PROMUNSA (EXP. PER 2013 
105) motivada per la recuperació del servei del punt d’informació de l’habitatge 
(134.000 €). Paral·lelament, es produeix un increment degut al futur reconeixement de 
triennis (9.000 € laborals i 8.000 € funcionaris) i de la formació al personal al 2014 
(53.640 €).  
 
Paral·lelament, en sentit contrari s’ha generat una reducció global (124.000 €) per 
l’amortització de 3 places de personal laboral, per una banda: 

 Una plaça d’administratiu/iva, subgrup C1 (L228), amb efectes del dia 1 de 
gener de 2014 

 Una plaça d’oficial de ferrer, subgrup C2 (L194), amb efectes del dia 1 de gener 
de 2014 

 Una plaça de conserge, subgrup AP (L106), amb efectes del dia 1 de gener de 
2014 

A les que s’ha d’afegir, per l’altra banda, l’amortització d’una plaça de personal 
funcionari:  

 Plaça d’administratiu/iva, subgrup C1 (L118), amb efectes del dia 1 de gener de 
2014. 

 
CAPITOLS 2 i 4 
Els increments al capítol 2 i 4 pressupostos estan fonamentats en el manteniments 
dels serveis oferts a la ciutadania, tot i l’increment observat, hem de destacar 
l’augment produït per efecte de l’increment en l’IPC dels contractes de l’Àrea 
d’urbanisme, la nova contractació dels grans contractes: neteja viaria i neteja dels 
equipaments (que es licitaran conjuntament), manteniment via pública, contracte de 
manteniment d’infraestructures d’aigües residuals i pluvials i la deixalleria.  
 
Destacar que aquest augments es produeixen tot i basant-nos en criteris d’austeritat, 
rigor i eficiència en la utilització dels recursos per a la prestació de serveis. En uns 
temps en que els recursos són escassos, la priorització -que fins ara era pauta de 
conducta- passa a ser imprescindible. 
 
CAPITOL 6 i 7 
Les inversions es redueixen, capítol 6, i les plantejades estan finançades en la seva 
totalitat per estalvi generat pel consistori i per aportacions supramunicipals (AMB).De 
igual manera que hi ha una reducció substancial en les transferències de capital, 
capítol 7. Com destacarem més endavant no s’ha considerat cap 
operació d’endeutament per finançar inversions. 
 
En aquest sentit, es plantegen inversions pel funcionament habitual del consistori a 
nivell informàtic (llicències informàtiques) i de maquinari bàsic, material de biblioteca, 
etc. i les següents més destacades 
 
MILLORES VIA PÚBLICA I ESPAI URBÀ 265.758,06 € 
MILLORES DELS EQUIPAMENTS PÚBLICS 115.000,00 € 
MILLORES ESTALVI ENERGÈTIC 50.000,00 € 
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REFUGI ANTIAERI 20.000,00 € 
  

CAPITOLS 3 i 9 
Els capítol 3 i 9, relatius a endeutament, pugen per les operacions de préstec 
concertades durant el 2013. Però val a dir que aquest pressupost no presenta cap 
operació a llar termini per finançar inversions. Si en canvi, es contempla la possibilitat 
de contractació de pòlisses de tresoreria (1 milió d’euros). 
 
CAPITOL 8 
Dotat amb 152.000 euros per poder satisfer el pagament als treballadors de la part 
meritada de la paga extra del Nadal del 2012. 
 

4. MARC FISCAL DEL PRESSUPOST: VARIACIONS DELS INGRESSOS 
 
En el següent quadre es resumeixen les variacions respecte dels ingressos: 
 

 
 

Val a dir que la situació econòmica dels Ajuntaments continua marcada per la situació 
de crisi econòmica, continuem davant un escenari econòmic en recessió que ha 
implicat una manca generalitzada del crèdit a les famílies i a les institucions, pèrdua de 
llocs de treball, davallada del consum, morositat de les administracions i de les 
famílies, etc. Aquesta situació ha afectat directament als Ajuntaments que han vist 
augmentada exponencialment la demanda de serveis públics sense un model de 
finançament que garanteixi els serveis que els ens locals presten actualment a la 
ciutadania, sense un model capaç de generar ni adaptar-se a la situació actual. 
 
A més, ens trobem en un context on la normativa dictada per les administracions 
superiors (l’autonòmica i, molt especialment, l’estatal), condiciona de manera molt 
notable el marge de maniobra dels ens locals, també de l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern. L’obligació de complir amb legalitat, així com la necessitat de participar 
activament en el compliment dels objectius de dèficit del sector públic, determinen en 
bona mesura la configuració d’aquest pressupost. Es constata una vegada més, i en 
les condicions actuals de manera encara més evident, que el finançament local 
segueix sent una assignatura pendent. 
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Per tant, per poder donar resposta a la ciutadania esdevé imprescindible afrontar una 
major despesa corrent amb recursos cada vegada més insuficients, fet que fa 
necessari reorientar els recursos pressupostaris disponibles a les activitats i accions 
que minorin els impactes negatius de la crisi en la ciutadania de Sant Just Desvern.  
 
En altres paraules, l’objectiu de la política fiscal del Govern és dotar la corporació  dels 
recursos propis necessaris per ampliar i consolidar l’oferta de serveis socials i 
assistencials, finançar les actuacions en el manteniment dels parcs i de la via pública, 
la neteja viària i la recollida selectiva, garantir uns equipaments i serveis públics de 
qualitat, així com reforçar les polítiques de foment de l’economia productiva local i de 
creació d’ocupació. Per tant, una política fiscal sensible al context econòmic i a les 
polítiques de benestar.  
 
La política fiscal contemplada en el pressupost es resumeix en els següents punts: 

 Generar recursos públics suficients per finançar els serveis a la ciutadania. 
 L’equilibri econòmico-financer i el rigor pressupostari.  
 Aplicar criteris de progressivitat, d’equitat i de diferenciació entre les diferents 

figures tributàries. Per aquest motiu, els increments que es proposen no són 
uniformes, sinó diferenciats.  

 Sensibilitat al context general de crisi econòmica. Els increments són 
sensiblement menors que en exercicis passats. Cal destacar, pel que fa a l’IBI, 
la figura tributària de més àmplia repercussió, la reducció del tipus aplicat, per 
tal que l’increment resultant de l’actualització de bases cadastrals no gravi amb 
excés els subjectes passius del tribut. 

 Malgrat la crisi, la voluntat del consistori és mantenir els serveis municipals 
essencials, ajustant-los en les franges de menys impacte ciutadà. En la 
mateixa línia d’aquests darrers anys.  

 En els serveis que no són d’ús universal, es pretén apropar progressivament el 
seu preu al cost directe del servei. 

 
Tenint en compte tot el plantejat, l’increment general que es planteja en les tarifes que 
es modifiquen es del 3,5%, tanmateix hi ha diverses excepcions, diferenciant entre 
tipus de figures impositives, en funció del seu impacte i dels seus destinataris. 
L’excepció més significativa per la seva transcendència és la de l’IBI, en que l’efecte 
impositiu tan sols s’incrementa en un 2,5 %, així com la de la Plusvàlua que es redueix 
en un 6,5 %. També s’introdueixen nous conceptes en algunes tarifes, per tal de 
recollir amb més detall els serveis que es presten i adaptar-los al seu cost. Es 
necessari remarcar, arribats a aquest punt, que en quan a política fiscal l’Ajuntament 
de Sant Just Desvern ha fet una proposta d’Ordenances Fiscals on els increments són 
sensiblement menors que en exercicis passats. 
 
Respecte de L’IBI s’ha de fer una consideració a part. L’Ajuntament de Sant Just 
Desvern ha sol·licitat a la Direcció General del Cadastre l’aplicació dels coeficients que 
s’estableixin per a l’any 2014 i següents a la llei de Pressupostos Generals de l’Estat, 
als valors cadastrals dels immobles urbans del seu terme municipal, fins que 
l’actualització dels valors cadastrals es situïn en un entorn homogeni del 50% pel que 
fa al valor de mercat. Segons l’article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre 
Immobiliari, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març. 
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Val a dir que l’aplicació dels coeficients que s’estableixin per a l’any 2014 a la llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat, les bases cadastrals experimentaran un l’augment 
previst de un 10%. Cal destacar, però, tot i aquest increment la base cadastral un 10% 
s’ha proposat una reducció del tipus impositiu. Aquesta, reducció del tipus aplicat, té 
un objecte clar, que l’increment resultant de l’actualització de bases cadastrals no gravi 
amb excés els subjectes passius del tribut. En aquest sentit, l’efecte impositiu tan sols 
s’incrementa en un 2,5%. 
 
Aquest increment és justifica degut a que en el marc de l’elaboració del Pressupost del 
Consistori de l’exercici 2014 i per tal de complir amb el que s’estipula sobre l’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, s’ha considerat el límit màxim de la despesa a 
què es refereix la regla de la Despesa, en l'article 12.4 de la Llei, l’augment permanent 
dels canvis normatius en les ordenances fiscals municipals i, per tant, aquest 
increment del 2,5%, que ens permet generar recursos públics suficients per finançar 
els serveis a la ciutadania.  
 
En resum aquest pressupost és un pressupost globalment anivellat que garanteix els 
objectius bàsics de l’equip de govern i dóna compliment als objectius establerts a la 
Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària: Regla de Despesa i Equilibri pressupostari en 
termes consolidats i SEC (Sistema de Comptes Europeu). 
 

5. ENDEUTAMENT 
 
Com acabem de comentar és un pressupost que dóna compliment als objectius 
establerts a la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària en els termes establerts i, 
també, respecte al Nivell d’endeutament. 
 
Respecte a la possibilitat de concertar nou endeutament per finançar operacions de 
capital, l’Ajuntament de Sant Just Desvern, amb la redacció actual dels preceptes que 
regulen l’accés al crèdit dels ens local i el seu règim d’autorització per part de la 
Comunitat Autònoma, podria concertar nou endeutament a partir de l’exercici 2014 ja 
que la ràtio municipal es situa per sota del 40%. Malgrat això, no s’ha considerat cap 
operació d’endeutament i es proposa continuar amb la reducció del deute viu actual. 
Objectiu principal de l’equip de Govern en matèria d’endeutament. 
 

6. PROPOSTA D’EQUIVALÈNCIA ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTARIES DEL 
PRESSUPOST DEL 2013 AMB LA PROPOSTA DE PRESSUPOST DEL 2014. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Just Desvern s’ha compromès amb tota una sèrie de 
reserves de crèdits i compromisos adquirits al 2014; imputats en una sèrie 
d’aplicacions pressupostaries que al 2014 no s’han consignat, es proposa la següent 
equivalència entre les aplicacions pressupostaries que s’ha fet la reserva de crèdit o 
els compromisos futurs i les següents aplicacions pressupostàries del pressupost del 
2014: 
 

 
2013 

   
2014 

        EA 49100 20699 
  

EA 92004 20699 
EA 49100 21699 

  
EA 92004 21699 

EE 92999 22499 
  

EE 92900 22499 
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ER 92900 14399 
  

ER 92006 14399 
ER 92999 16205 

  
ER 92006 16000 

ES 13200 45099 
  

ES 13200 45000 
EU 15101 46302 

  
EU 15101 46400 

SC 33300 22799 
  

SC 33300 22699 
SE 32103 16000 

  
SE 32104 16000 

SG 32102 22799 
  

SG 32102 22699 
SI 32301 22699 

  
SI 33704 22699 

SO 23300 22799 
  

SO 23301 22699 
SP 31300 22699 

  
SP 31301 22699 

SP 31300 22799 
  

SP 31300 22699 
UE 33001 21399 

  
UE 33200 21299 

UE 33005 21299 
  

UE 33200 21299 
UE 33005 21399 

  
UE 33200 21299 

UK 33700 22799 
  

UK 33700 22699 
UK 34200 22700 

  
UK 34200 22699 

SO 23201 48100 
  

SO 32303 48800 
UE 32102 21399 

  
UE 32102 21299 

UE 32105 21399 
  

UE 32105 21299 
UE 92000 22799 

  
UN 13200 22700 

     
UN 13400 22700 

     
UN 23206 22700 

     
UN 32102 22700 

     
UN 32103 22700 

     
UN 32104 22700 

     
UN 32105 22700 

     
UN 33005 22700 

     
UN 33200 22700 

     
UN 33702 22700 

     
UN 33703 22700 

     
UN 33704 22700 

     
UN 33706 22700 

     
UN 43100 22700 

     
UN 43101 22700 

     
UN 49101 22700 

     
UN 92901 22700 

     
UN 92904 22700 

     
UN 92905 22700 

UG 15101 14300 
  

ER 92006 14399 
UK 33200 22799 

  
SC 33300 22699 

     
UK 33005 22699 

UK 34200 22700 
  

UK 34200 22699 
US 16200 22700 

  
US 16300 22700 
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US 16200 22700 

UV 17100 22799 
  

UJ 17100 22799 
 
 

7. CONCLUSIÓ 
 
És un pressupost ajustat, que permet afirmar que l’Ajuntament manté i accentua la 
línia de contenció i responsabilitat dels darrers anys. Gastar menys i gastar millor. És a 
dir, establint prioritats clares per assegurar els serveis bàsics, atendre les necessitats 
creixents en un entorn de màxima complexitat i dificultats evidents, i obrir vies per 
contribuir a la reactivació econòmica i la creació d’una ocupació que comença a 
despuntar. 
 
Sant Just Desvern, 13 de desembre de 2013  
 
 
Anna Torella Reñé      
Regidora d’Hisenda     


