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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PRESSUPOST ENTITAT LOCAL EXERCICI 2014

En data 23 de desembre de 2013, el Ple de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va aprovar
inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2014, el qual va quedar aprovat
definitivament en data 17 de gener de 2014, després d’haver-se exposat al públic durant el
termini reglamentari de quinze dies sense que s’hagués presentat cap al·legació ni reclamació.
El pressupost general inclou el pressupost del mateix Ajuntament i de l’organisme autònom
administratiu dependent, Fundació Josep Cañas.
PRESSUPOST AJUNTAMENT EXERCICI 2014: 3.414.615,52 €
PRESSUPOST FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS EXERCICI 2014: 46.422,80 €.
Es detalla seguidament el pressupost en les seves PREVISIONS INICIALS, tant de l’Ajuntament
com del seu organisme autònom, d’ingressos i despeses, classificació econòmica i per
programes.

INGRESSOS PRESSUPOST AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
El pressupost d’ingressos de l’Ajuntament de Banyeres es desglossa des del punt de vista de la
classificació econòmica de la següent manera:
Capítol 1. Impostos directes (1.023.549,62 €). Es preveu la recaptació per l’Impost sobre Béns
Immobles (rústic, urbà i característiques especials), Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost
sobre Vehicles i Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Capítol 2. Impostos indirectes (20.000 €). Únicament es preveu la recaptació pel concepte
tributari de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
Capítol 3. Taxes i altres ingressos (1.201.784,20 €). Previsió per recaptació de la taxa per
recollida d’escombraries i la taxa pel subministrament d’aigua potable, així com el cànon de
sanejament com a tribut de la Generalitat (ACA), les taxes per llicència d’obres, pel servei de
recollida de vehicles abandonats, per llicència ambiental, servei de cementiri, servei
clavegueram, servei de recollida de poda, entrada de vehicles per la via pública, assistència a la
llar d’infants municipal, assistència a cursets, ocupació de domini públic per empreses
subministradores de serveis, i d’altres taxes de menor importància econòmica. També s’inclouen
les quotes d’urbanització de Boscos i altres ingressos per aprofitaments urbanístics.
Capítol 4. Transferències corrents (744.725,54 €). Comprèn l’assignació al nostre municipi en
concepte de participació en els tributs de l’Estat, del Fons de cooperació local de la Generalitat
de Catalunya, transferències del govern de la Generalitat per diversos conceptes (PUOSC
despesa corrent, jutjat de pau, Joventut, funcionament i manteniment de les places de la llar
d’infants municipal), subvencions de la Diputació de Tarragona per activitats vàries (cultura,
turisme, emissora municipal, medi ambient, ...) i subvencions del Consell Comarcal del Baix
Penedès (transport adaptat, foment de l’ocupació). També es preveuen aportacions i
col·laboracions privades per activitats festives i culturals i viatges culturals i d’oci.
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Capítol 5. Ingressos patrimonials (54.457,12 €). Inclou la previsió d’ingressos per interessos
de comptes operatius i financers, així com els cànons per la gestió del gimnàs municipal, dels
Regants de Saifores i ús privatiu del domini públic.
Capítol 7. Transferències de capital (370.109,04 €). Es preveu la recepció de dos subvencions
per part del govern de la Generalitat en el marc del PUOSC. La primera per cofinançar les obres
d’arranjament de les voreres del Priorat de Banyeres (161.297,16 €) i la segona per cofinançar el
projecte de Restauració ambiental de la Riera de Sant Miquel (187.093,02 €).

DESPESES PRESSUPOST AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
Pel que fa al pressupost de despeses de l’Ajuntament, a continuació es detallen les despeses
atenent a la seva classificació per programes:
1. Grup de programa 132. Seguretat i ordre públic (60.353,34 €)
2. Grup de programa 134. Protecció civil (1.560 €)
3. Grup de programa 151. Urbanisme (179.211,73 €)
4. Grup de programa 155. Vies públiques (233.378,90 €)
5. Grup de programa 161. Sanejament, subministrament i distribució d’aigües (454.203,81
€)
6. Grup de programa 162. Recollida, eliminació i tractament de residus (188.377,20 €)
7. Grup de programa 163. Neteja viària (81.000 €)
8. Grup de programa 164. Cementiris i serveis funeraris (800 €)
9. Grup de programa 165. Enllumenat públic (161.815 €)
10. Grup de programa 169. Altres serveis de benestar comunitari (47.061,62 €). S’inclouen
els següents serveis: protecció i manutenció d’animals, retirada de vehicles de la via pública,
recollida d’andròmines, poda, esglésies i ermites i àrees d’esbarjo.
11. Grup de programa 171. Parcs i jardins (61.000 €).
12. Grup de programa 172. Protecció i millora del medi ambient (272.546,31 €)
13. Grup de programa 179. Altres actuacions relacionades amb el medi ambient (8.500 €).
14. Grup de programa 231. Acció social (61.438,68 €). S’inclouen els programes d’assistència
a la dona i benestar social.
15. Grup de programa 241. Foment de l’ocupació (12.265,94 €).
16. Grup de programa 312. Hospitals, serveis assistencials i centres de salut (16.341,33 €)
17. Grup de programa 321. Ensenyament preescolar i primari (298.654,08 €). S’inclouen els
següents programes: Servei municipal d’escola bressol (160.710,40 €) i Educació primària
(137.943,69 €).
18. Grup de programa 332. Biblioteques i arxius (3.200 €), dels quals 2.800 € corresponen a
biblioteques i 400 € a arxius.
19. Grup de programa 333. Museus i Arts Plàstiques (40.927,80 €). Assignació anual pel
funcionament del Museu Josep Cañas, organisme autònom d’aquest Ajuntament.
20. Grup de programa 334. Promoció cultural (18.500 €).
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21. Grup de programa 336. Arqueologia i protecció del patrimoni històric - artístic (10.000
€). Es preveuen els honoraris de redacció del projecte d’Excavació i delimitació de la zona
arqueològica de les Masies de Sant Miquel.
22. Grup de programa 337. Oci i temps lliure (95.636,54 €). Inclou els següents programes:
Organització de cursos, espai jove, llar de jubilats, serveis de comunicació i excursions.
23. Grup de programa 338. Festes populars i festejos (75.000 €)
24. Grup de programa 341. Promoció i foment de l’esport (12.762 €)
25. Grup de programa 342. Instal·lacions esportives (164.915,87 €). Inclou despeses en el
camp de futbol municipal, piscina municipal, gimnàs municipal i pistes poliesportives del
c/Dues Germanes, de Sant Miquel i del Priorat.
26. Grup de programa 414. Desenvolupament rural (335 €). Correspon a una única aplicació
pressupostària: aportació a l’Àrea Forestal i Recreativa del Montmell.
27. Grup de programa 431. Comerç (11.785 €).
28. Grup de programa 441. Promoció, manteniment i desenvolupament del transport (5.270
€). Correspon a una única aplicació pressupostària: servei de transport comarcal.
29. Grup de programa 453. Carreteres (44.440,07 €).
30. Grup de programa 454. Camins veïnals (9.000 €).
31. Grup de programa 491. Societat de la informació (5.000 €).
32. Grup de programa 912. Òrgans de govern (71.655,96 €)
33. Grup de programa 920. Administració general (564.959,44 €). Inclou les despeses en
aquells serveis que serveixin o suportin a la resta de l’entitat local: despeses d’oficina i
dependències generals, informació, publicacions, registre i relacions, informàtica, jurídics, ...
34. Grup de programa 924. Participació ciutadana (85.429,90 €). S’inclouen les despeses de
funcionament dels centres cívics: Centre cívic Ernest Lluch, Centre Cívic de les Masies de
Sant Miquel, Local social de Saifores i Centre cívic Joan Català, al Priorat de Banyeres.
35. Grup de programa 931. Política econòmica i fiscal (56.000 €). Correspon a una única
aplicació pressupostària: servei de recaptació per part de l’organisme Base.
36. Grup de programa 934. Gestió del deute i de la tresoreria (1.300 €). Correspon a una
única aplicació pressupostària: despeses d’entitats bancàries pels serveis de transferències,
domiciliacions i similars.
Es detallen, seguidament, les despeses atenent a la seva classificació econòmica:
Capítol 1. Despeses de personal (626.252,67 €). Es consignen les retribucions del personal
contractat en règim laboral i funcionarial per l’Ajuntament, així com altres conceptes vinculats
amb el personal com són el fons social, les quotes socials o la formació del personal.
Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis (1.560.695,58 €). S’han consignat, en la
mesura de les disponibilitats, crèdits per atendre la compra de béns corrents i de serveis:
manteniment dels diferents locals municipals i de la seva maquinària, instal·lacions i mobiliari;
lloguers de maquinària i equipament; subministraments elèctric, telefònic, postal, carburant,
aigua, material de serveis i d’oficina, material informàtic, etc; festes i activitats culturals,
esportives, socials, etc; assegurances; neteja dels diferents locals; estudis i treballs tècnics;
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contractació personal enginyeria, arquitectura i professors cursos; indemnitzacions per
assistències regidors als òrgans col·legiats; dietes i locomoció; ...
Capítol 3. Despeses financeres (43.326,86 €). S’han consignat les necessitats de pagament
dels interessos dels diferents préstecs concertats per l’Ajuntament, així com les despeses
financeres derivades de comissions de serveis per part de les entitats financeres.
Capítol 4. Transferències corrents (199.324,62 €). Es preveuen els crèdits per aportacions per
part de l’Entitat local, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destí a finançar
activitats corrents. En concret, subvencions a les diferents entitats culturals, esportives i socials
del municipi i d’altres sense finalitat de lucre; l’aportació a l’organisme autònom de l’Ajuntament
(Fundació Josep Cañas) i altres aportacions, incloses les transferències benèfiques o
assistencials.
Capítol 6. Inversions reals (872.258,72 €). S’han consignat els crèdits corresponents que
permetran dur a terme la realització de les següents inversions:
Numeració
projecte
1

Aplicació
pressupostària
4540 60000

Inversions en terrenys

2

1720 61000

Restauració ambiental de la Riera de Sant Miquel

268.021,51

3

1550 61900

Arranjament voreres Priorat de Banyeres

205.634,90

4

3211 62200

Millores CEIP Mare de Déu del Priorat
Instal·lació de gespa artificial i tancaments al camp de futbol
municipal. Honoraris direcció d’obra
Millores pista poliesportiva de Sant Miquel

5
3420 62200
6

3427 62200

7

3210 62201

Denominació del projecte

Import (€)
1.000,00

1.000,00
21.175,00
500,00

3320 62500

Millores escola bressol municipal
Inversió nova en maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge vies
públiques
Inversió nova en maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge servei
de poda
Inversió nova en maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge espai
jove
Inversió nova en maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge piscina
municipal
Inversió nova en maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
administració general
Inversió nova en maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge jutjat
de pau
Mobiliari biblioteca municipal

15

3321 62500

Mobiliari arxiu municipal

400,00

16

3371 62500

Mobiliari espai jove

300,00

17

8
1550 62300
9
1693 62300
10
3371 62300
11
3421 62300
12
9200 62300
13
9202 62300
14

1.000,00
7.744,00
1.883,16
1.250,00
2.200,00
1.500,00
1.000,00
2.000,00

3420 62500

Mobiliari, material i altre equipament camp de futbol municipal

1.815,00

18

3422 62500

Mobiliari, material i altre equipament gimnàs municipal

1.355,20

19

9200 62500

Mobiliari, material i altre equipament administració general

1.300,00

20

1550 62502

Senyalització i mobiliari urbà

3.000,00

21

3210 62600

Equipament per al procés de la informació escola bressol

22

9200 62600

Equipament per al procés de la informació administració general

23

9240 62600

Equipament per al procés de la informació Centre Cívic Ernest Lluch

24

4910 62700

Xarxa Wimax – Wifi

25

1510 62702

Urbanització PMU Boscos
Excavació i delimitació de la zona arqueològica de les Masies de Sant
Miquel
Millores urbanes

26
3360 62701
27

1510 62900

500,00
1.500,00
500,00
5.000,00
152.038,36
10.000,00
15.542,00
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28

30

3420 63200

Llibres biblioteca municipal
Senyalització corporativa municipal a les rotondes d’entrada al
municipi
Inversió de reposició camp de futbol municipal

31

3421 63200

Inversió de reposició en piscina municipal

3.500,00

32

9240 63200

Inversió de reposició Centre Cívic Ernest Lluch

1.100,00

1610 63300

6.000,00

9240 63500

Substitució comptadors d’aigua
Inversió de reposició en maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
escola bressol
Inversió de reposició en maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
piscina municipal
Canastes de bàsquet antivandàliques pista poliesportiva
Inversió de reposició en instal·lacions semafòriques per estalvi
energètic
Substitució de bombes per millora d’eficiència energètica a les
instal·lacions de bombeig
Mobiliari, material i altre equipament Centre Cívic Ernest Lluch

40

1710 63700

Millores i condicionament parcs infantils

10.000,00

41

1650 63902

11.515,00

42

3420 64800

Millores per estalvi energètic
Instal·lació gespa artificial i tancaments al camp de futbol municipal.
Quotes per operacions d’arrendament financer

3320 62900

29
4530 62903

33
34

3210 63300
35
3421 63300
36

3428 63300

37
4530 63300
38
1610 63301
39

800,00
23.038,40
3.500,00

500,00
18.700,00
1.585,10
19.729,67
2.500,00
600,00

60.031,42

Capítol 9. Passius financers (112.767,07 €). De la mateixa manera que al capítol 3 pel que fa
als interessos, s’han consignat al capítol 9 els crèdits per atendre la càrrega financera de la
corporació derivada de les amortitzacions anuals amb relació als préstecs vigents.
INGRESSOS PRESSUPOST FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS
El pressupost d’ingressos de la Fundació Josep Cañas, organisme autònom de caràcter
administratiu de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, es desglossa des del punt de vista de la
classificació econòmica de la següent manera:
Capítol 3. Taxes i altres ingressos (500 €). Previsió per recaptació dels preus públics per
venda de reproduccions de les escultures de l’escultor Josep Cañas i venda d’altre petit material
(punts de llibre o similars).
Capítol 4. Transferències corrents (40.927,80 €). Es preveu l’assignació anual de l’Ajuntament
de Banyeres del Penedès per tal de participar i finançar majoritàriament la realització de les
tasques de promoció de l’obra d’en Josep Cañas pròpies de l’organisme.
Capítol 5. Ingressos patrimonials (4.995 €). Inclou la previsió d’ingressos per interessos de
comptes operatius i financers.
DESPESES PRESSUPOST FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS
Pel que fa al pressupost de despeses de la Fundació Josep Cañas, a continuació es detallen les
despeses atenent a la seva classificació econòmica:
Capítol 1. Despeses de personal (23.390,63 €). Es consignen les retribucions del personal
contractat per l’organisme, per tal de prestar de manera adequada els seus serveis. Actualment,
conformen la plantilla de personal del Museu un tècnic en belles arts, un administratiu i un
informador cultural. El secretari interventor de l’organisme és el de l’Ajuntament.
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Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis (17.802,57 €). S’han consignat, en la mesura
de les disponibilitats, crèdits per atendre la compra de béns corrents i de serveis. Es preveu el
manteniment de l’edifici del Museu i de la seva maquinària, instal·lacions i mobiliari;
subministraments elèctric, telefònic, material de restauració i d’oficina, material informàtic;
celebració activitats de caràcter festiu i/o cultural; neteja; indemnitzacions per assistències dels
membres als òrgans col·legiats; dietes i locomoció; estudis i treballs tècnics, publicitat i
propaganda, reproduccions d’escultures a la venda, assegurances, ...
Capítol 3. Despeses financeres (20 €). S’han consignat 20 € per possibles despeses per
transferències, manteniment de comptes o similars.
Capítol 4. Transferències corrents (2.709,60 €). Es preveu la quantitat de 2.709,60 € a
transferir a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès pels serveis de secretari interventor (que ho
és el de l’Entitat).
Capítol 6. Inversions reals (2.500 €). S’han consignat 500 € per adquisició de mobiliari i similars
i 2.000,00 € per adquisició d’objectes d’art.
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