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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PRESSUPOST ENTITAT LOCAL EXERCICI 2009
En data 23 de desembre de 2008, el Ple de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va aprovar
inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2009, el qual va quedar aprovat
definitivament en data 20 de gener de 2009, 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 (4.855.159,83 €) i de
l’organisme autònom administratiu dependent, Fundació Josep Cañas (60.047 €).
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 (818.439,17 €). Es preveu la recaptació per l’Impost sobre Béns
Immobles, Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre Vehicles i Impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. L’Ajuntament de Banyeres no ha
aplicat cap increment en els tipus impositius a aplicar a l’exercici 2009.
Capítol 2. Impostos indirectes (149.472 €). Únicament es preveu la recaptació pel concepte
tributari de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, que disminueix en un 25%
respecte la inicial de 2008.
Capítol 3. Taxes i altres ingressos (696.026,46 €). Previsió per recaptació de la taxa per
recollida d’escombriaires i la taxa pel subministrament d’aigua potable, així com 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
ingressos eventuals i d’altres de similar característiques i periodicitat.
Capítol 4. Transferències corrents (683.268,09 €). 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 (jutjat de pau, plans d’ocupació,
d’Ensenyament pel funcionament i manteniment de les places de la llar d’infants municipal),
subvencions de la Diputació de Tarragona per activitats vàries (cultura, turisme) i subvencions
del Consell Comarcal del Baix Penedès. També es preveuen aportacions i col·laboracions
privades per activitats festives i culturals.
Capítol 5. Ingressos patrimonials (63.913,46 €). Inclou la previsió d’ingressos per interessos
de comptes operatius i financers i els cànons dels Regants de Saifores, del gimnàs, de la piscina
i per telefonia mòbil.
Capítol 6. Alienació de patrimoni (1.111.424,29 €). Es preveu l’alienació d’una de les parcel·les
que té en propietat l’Ajuntament a la zona del Poet.
Capítol 7. Transferències de capital (1.332.616,36 €). Es preveu la recepció de diverses
subvencions per part del govern de la Generalitat, de la Diputació de Tarragona, del Consell
Comarcal i de l’Agència Catalana de l’Aigua, per executar, entre d’altres, els següents projectes
d’inversió: Ampliació escola bressol, Canalització d’aigua potable del nucli de Casa Roja al
Priorat de Banyeres, Canvi de lluminàries per a complir criteris de contaminació lluminosa i
mediambiental, Redacció POUM, Creació d’un carril bici per fomentar aquest transport com a
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mitjà de mobilitat quotidiana, Construcció nou dipòsit elevat zona Camí de Llorenç, Clausura de
les EDAR Sant Miquel i Saifores i Arranjament Camí de Santa Oliva.

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 funcional:
1. Òrgans de govern (66.314,14 €). Inclou les retribucions assignades als regidors que
mantenen amb l’Ajuntament una relació contractual laboral, així com les indemnitzacions per
assistències a òrgans de la resta de regidors i grups polítics municipals, i totes les despeses
de locomoció i dietes que tinguin en exercici de les seves funcions. Cal indicar que donada
la situació actual s’han congelat els sous i les indemnitzacions per assistències dels
regidors de la corporació.
2. Despeses de l’administració general (471.435,38 €). Inclou les retribucions assignades al
personal laboral i funcionari que treballa a les oficines municipals que, en termes generals,
se’ls ha aplicat un increment del 3%. També inclou totes aquelles despeses de funcionament
i manteniment de les oficines, instal·lacions i serveis generals (subministrament elèctric,
aigua, combustibles, telèfon, correu, material d’oficina, premsa, revistes, publicacions,
lloguers i manteniment maquinària, neteja, despeses jurídiques, publicitat i propaganda,
serveis tècnics, assegurances, protocol, amortitzacions i interessos préstecs concertats, etc).
Destaquen com a petites inversions la compra de mobiliari, equipament informàtic i
equipament d’un vehicle municipal.
3. Hotel d’entitats (5.564,28 €). Les despeses previstes són de manteniment del local, on es
troben instal·lats provisionalment els serveis socials, també el rocòdrom, el servei de
vigilància municipal, el grup polític municipal PSC i l’Agrupació de Voluntaris de Protecció
Civil de Banyeres del Penedès.
4. Serveis de seguretat (50.576,60 €). Aquesta despesa correspon al servei ja consolidat de
vigilància municipal. Es preveuen les retribucions de dos vigilants municipals, les quotes del
leasing financer del vehicle adscrit al servei de vigilància i despeses ordinàries de
combustible, formació, assegurança, reparacions i vestuari. Com a despesa d’inversió es
preveu l’adquisició d’un equip de control de rondes per valor de 1.600 €.
5. Llar d’avis (3.200 €). Es contempla la subvenció anual que s’atorga a la llar d’avis de
Banyeres, despeses de premsa, revistes i quota al Canal Satèl·lit Digital i possibles
celebracions festives.
6. Assistència a la dona (3.460 €). Trobem la subvenció anual que s’atorga al Col·lectiu de
Dones de Banyeres, “El Farcell”, així com les despeses derivades de l’organització
d’activitats de caràcter social (Dia de la dona) i el consum d’energia elèctrica del local que
ocupa el Col·lectiu.
7. Benestar social (83.545,92 €). Es pressuposten despeses en beques, ajudes i atencions
benèfiques, material d’oficina, telèfon, aportació municipal pel servei comarcal de la
Treballadora i Assistenta Social, aportació municipal pel nou Servei comarcal d’Atenció
Domiciliària, prestació servei municipal podologia i l’amortització i interessos corresponents a
l’exercici pel préstec subscrit l’any 2002 per la creació d’un centre de dia. Com a gruix de la
despesa es preveuen 40.000 € en concepte d’organització de sortides dirigides al conjunt del
veïnat, finançada en part pels assistents i en part per l’Ajuntament.
8. Seguretat social (175.304,50 €). Es preveu el cost de la Seguretat Social de tot el personal
de l’Ajuntament.
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9. Plans d’ocupació (19.632,96 €). Són les despeses del personal contractat mitjançant
aquesta modalitat que ofereix el Servei Català de l’Ocupació del Departament de Treball de
la Generalitat, fins al mes d’abril de 2009, que és quan finalitzen el contracte laboral. S’ha
previst, a més, una despesa de 280 € en concepte de vestuari i locomoció.
10. Centre mèdic (13.293,94 €). Comprèn les despeses de funcionament i manteniment del
CAP del municipi (telèfon, electricitat, material, reparacions de l’edifici i de la maquinària,
neteja i servei de transport per la recollida dels veïns dels diferents nuclis de població) i una
previsió de 300 € en concepte d’aportació anual a la Lliga contra el Càncer.
11. Educació (803.512,64 €). Dins d’aquest concepte, hem de diferenciar entre les despeses
atribuïdes a l’escola bressol (660.869,48 €) i les de l’escola primària (142.643,16 €). Pel que
fa a l’escola bressol, aquest montant comprèn les despeses del personal, el lloguer dels dos
mòduls annexos a l’escola bressol, que es van instal·lar per tal de donar cabuda a tota la
demanda existent i que es preveu la seva retirada prevista al mes d’agost de 2009, amb la
construcció de la nova escola bressol municipal. També s’inclouen les despeses de
manteniment general, formació del personal, neteja, material d’oficina i didàctic, servei de
menjador, interessos i amortització del préstec concertat al 2004 per la construcció de
l’escola bressol. Com a despesa important es preveu l’ampliació de l’escola bressol
municipal, per import de 411.000 €, que permetrà la consolidació de 41 places més a les 41
ja existents.
Pel que fa a les despeses de l’escola primària, s’inclouen les retribucions del bidell del
col·legi. També inclou les despeses de neteja, que han sofert un fort increment respecte
l’exercici anterior com a conseqüència de la construcció de la nova escola, l’aportació
municipal al servei comarcal de transport escolar, el renting d’una màquina fotocopiadora,
combustibles, manteniment general de l’edifici, que ha incrementat per la nova construcció i
per la instal·lació d’un ascensor, manteniment general del mobiliari, maquinària,
instal·lacions, material i serveis, petites inversions, l’aportació municipal al Consorci
Universitari del Baix Penedès, la transferència prevista a l’AMPA per 20.000 € per la seva
activitat general i també per la implantació del sistema de socialització de llibres i pel
finançament de l’Escola Oberta.
12. Habitatge (1.000 €). Es preveu una despesa d’ajudes per rehabilitació de façanes al nucli
urbà.
13. Urbanisme i arquitectura (457.566,81 €). Es preveu una despesa de 133.620 € en
manteniment de l’enllumenat públic i consum energètic, una despesa de 145.185,45 € en
millores en l’enllumenat públic i canvi de lluminàries per a complir criteris de contaminació
lluminosa i mediambiental; despesa en manteniment dels parcs i jardins públics i del seu
entorn (50.700 €), inversió en parcs infantils (10.000 €), millores urbanes per 52.000 €
(millores de voreres, plataformes reductores de velocitat, etc), servei tècnic d’arquitectura
municipal (16.061,36 €) i treballs tècnics de redacció del POUM per 50.000 €.
14. Servei d’aigua (1.875.168,72 €). Comprèn la despesa de manteniment, reparacions i
consum elèctric de les infrastructures i béns generals del servei d’abastament d’aigua
(90.365,02 €), així com el manteniment de les xarxes de Casa Roja i del Priorat de Banyeres
(74.000 €). Com a despeses corrents també destaca la reserva d’aigua CAT, estudis i
treballs tècnics vinculats al servei d’aigua i materials de serveis. Es preveu igualment la
quantitat d’interessos i amortització del préstec concertat l’any 2002 per l’execució de l’obra
de Conducció d’aigua a la Urb. Casa Roja (5.845,96 €). Com a projectes d’inversions destaca
el Subministrament d’aigua al Baix Penedès (338.718,00 €); Construcció nou dipòsit d’aigua
zona Camí de Llorenç (493.582,28 €); Adequació antigues depuradores (294.243,00 €) i
Canalització d’aigua potable del nucli de Casa Roja al Priorat de Banyeres (505.135,69 €).
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15. Recollida de brossa i neteja viària (369.106,21 €). El servei de recollida d’escombraries es
preveu amb un cost de 194.833,62 €, al qual s’ha d’afegir del cost previst d’una campanya
informativa del servei de recollida selectiva (1.000 €), el servei comarcal de recollida selectiva
(37.483,91 €), la compra de nous contenidors (2.000 €) i la construcció d’una primera bateria
de contenidors soterrats (68.000 €). Pel que fa al servei de neteja viària, es pressuposta una
despesa de 48.688,68 €. També s’inclou en aquesta funció el servei de recollida d’animals
abandonats a la via pública (1.700 €), el servei de retirada de vehicles de la via pública
(1.200 €), reintegrable pels propietaris dels vehicles, el servei de recollida de trastos de la via
pública (2.200 €) i les actuacions de protecció i millora del medi ambient (12.000 €), amb una
despesa de 6.000 € per adquisició de contenidors d’autocompostatge.
16. Cementiri (300 €). Comprèn la despesa de manteniment de les instal·lacions fúnebres.
17. Promoció i difusió de la cultura (76.366,35 €). Comprèn, per una banda, les despeses
d’organització de cursets (material i professors) per 25.484,94 i, d’altra, totes aquelles
actuacions relaciones amb la promoció cultural dins del municipi (50.881,41 €):
transferències entitats culturals (12.354,91 €), organització d’activitats de caràcter cultural
(12.440 €), tals com concerts, celebració festivitat Sant Jordi, Premis literaris, trobades
especials, recitals de poesia, exposicions, etc.; adquisició de llibres per la biblioteca
municipal (1.500 €), reunions, conferències i protocol. Com a despesa més important des
d’un punt de vista quantitatiu, es preveu el pagament restant de l’edició d’un llibre informatiu
del nostre municipi, adjudicada dins de 2008 a l’empresa Edicions i Propostes Culturals
Andana, SL pel preu de 29.982 €, dels quals 7.495,50 € es van satisfer al 2008 com a
pagament a compte.
18. Esports i esbarjo (79.812,79 €). Dins d’aquesta subfunció d’esports, el pressupost
contempla el camp de futbol, la piscina, el gimnàs, el rocòdrom i el foment de l’esport en
general. Per una banda, el funcionament del camp de futbol (construcció, instal·lacions,
subministraments, material, neteja i millores) té assignat un import de 10.200 €.
Per la seva banda, pel funcionament del gimnàs municipal només s’ha previst una despesa
de possibles reparacions de la maquinària i instal·lacions de 600 €, atès que es tracta d’un
servei gestionat per un tercer, que assumeix totes les despeses que se’n puguin derivar.
També s’ha previst el condicionament del terra del gimnàs, amb un pressupost de 3.200 €.
El funcionament de la piscina municipal té un cost previst de 37.580,43 €, que inclou un
contracte de gestió i manteniment per 19.000 €, 2.000 € per possibles millores i 16.580,43 €
per consum elèctric, material, reparacions i estudis tècnics.
Al rocòdrom s’ha assignat una despesa de 200 € pel manteniment de les instal·lacions i 300
€ en concepte de subvenció.
Finalment, s’ha pressupostat la quantia de 27.732,36 € per actuacions de foment de l’esport,
on destaca, juntament amb activitats lúdiques i transferències a entitats esportives del
municipi, la creació d’un carril bici a l’Av. Verge del Priorat, amb un cost previst de 12.782,36
€.
19. Organisme autònom Fundació Josep Cañas (36.000 €). Es contempla una transferència
anual a l’organisme autònom de l’entitat de 36.000 €, per tal de finançar la seva activitat de
promoció de l’obra de l’escultor banyerenc Josep Cañas.
20. Festes (79.856 €). Inclou les despeses dels actes organitzats amb motiu de les festes de
Nadal, Santa Eulàlia, Tres Tombs, Festa Major del nucli i dels barris, Festa del Most i Diada
de l’Onze de Setembre.
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21. Emissora municipal (5.080 €). S’han consignat despeses de subministraments elèctric i
telefònic, material, petites reparacions i les retribucions de dos treballadors a jornada parcial
per un termini de 6 mesos per tal de posar en funcionament de nou l’emissora municipal.
22. Centres cívics (67.469,79 €). Amb la finalització del centre cívic del Priorat de Banyeres
l’any 2008, el nostre municipi ja compta amb locals socials al nucli de Banyeres, a Saifores, a
Sant Miquel i al Priorat. El gruix d’aquest import és per cobrir despeses de personal,
reparacions, material, subministraments, neteja, premsa, instal·lació d’un aparell de
climatització a la sala d’actes, etc.
23. Esglésies i ermites (200 €). Es preveuen 200 € per possibles reparacions de l’edifici de la
parròquia de Santa Eulàlia o de l’Ermita Mare de Déu del Priorat.
24. Joventut (18.715,73 €). Comprèn les retribucions del monitor del local de joves (carrer
Montserrat), possibles despeses de protocol, reparacions i manteniment del local, consum
elèctric i telefònic, servei de neteja, activitats de foment i participació del jovent (8.500 €).
25. Carreteres i vies públiques (70.237,06 €). Es preveu el manteniment de les carreteres,
camins i vies públiques (10.000 €), despeses en senyalització de vials i mobiliari urbà (6.000
€) i destaca com a projecte d’inversió l’Arranjament del Camí de Santa Oliva, amb un
pressupost de 54.237,06 €, subvencionat amb 7.605,29 € pel Consell Comarcal del Baix
Penedès.
26. Transport (5.200 €). Comprèn el cost de la línia de transport comarcal.
27. Serveis de recaptació a favor de Base (13.000 €). Comprèn el percentatge de la recaptació
tributària que s’apropia l’organisme de gestió de la Diputació de Tarragona pels serveis de
recaptació que presta al nostre municipi.
28. Agricultura, ramaderia i pesca (240 €). Inclou l’aportació municipal a l’Àrea forestal i
recreativa del Montmell.
29. Turisme (4.000 €). Es preveu una despesa de 1.200 € en publicitat, 800 € per la Fira de
Santa Teresa i 2.000 per l’adquisició d’unes guies de promoció del turisme a nivell comarcal.
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Pel que fa al pressupost de despeses municipal, a continuació es detallen les despeses atenent
a la seva classificació econòmica (per capítols):
Capítol 1. Despeses de personal (755.905,38 €). Es consignen les retribucions del personal
contractat en règim laboral per l’Ajuntament, així com la seguretat social corresponent i una
despesa de 1.850 € per la formació i perfeccionament del personal dels diferents serveis
(oficines, Centre cívic Ernest Lluch, servei vigilància municipal, agutzils i coordinador de personal
de manteniment, emissora municipal, local de joves, bidell CEIP Mare de Déu del Priorat, auxiliar
enginyeria, plans d’ocupació subvencionats pel SOC (pintor, oficial de 1ª i peó) i llar d’infants
municipal).
Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis (1.302.141,03€). 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;
contractació personal enginyeria, arquitectura i professors cursos; indemnitzacions per
assistències regidors als òrgans col·legiats; dietes i locomoció; ...
Capítol 3. Despeses financeres (46.738,89 €). 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 (domiciliacions
de rebuts i manteniment d’avals concertats)
Capítol 4. Transferències corrents (222.343,79 €). 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, aportació al Consorci Universitari del Baix Penedès, transferències al
CCBP per convenis de joventut, serveis socials i transport escolar i d’altres transferències
benèfiques o assistencials.
Capítol 6. Inversions reals (2.481.032,74 €). S’han consignat les partides corresponents que
permetran dur a terme la realització de les obres i serveis següents:
Numeració
projecte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Partida
pressupostària

Denominació del projecte

Import

4410 60002

Subministrament aigua Baix Penedès. Conveni ACA

338.718,00

4410 60003

Construcció nou dipòsit d’aigua zona Camí de Llorenç

493.582,28

4520 62001

Millores equipaments esportius. Camp de futbol

3.000,00

4521 62001

Millores equipaments esportius. Piscina

2.000,00

2220 62003
4410 62004

Equipament informàtic guàrdia municipal. Control de rondes
Agència Catalana de l’Aigua. Clausura de les EDAR Sant Miquel i Saifores

1.600,00
294.243,00

4523 62004

Accions de promoció de la mobilitat sostenible. Creació d’un carril bici

4410 62005

Instal·lació detectors de control nivell d’aigua

7.148,90

4523 62006

Millores zona esportiva costat piscina

2.600,00

4522 62009

Condicionament terra gimnàs

3.200,00

4320 62100

Millores enllumenat públic

12.782,36

30.000,00
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

4320 62101

Canvi de lluminàries per a complir criteris de contaminació lluminosa i mediambiental

4221 62200

Millores escola pública CEIP Mare de Déu del Priorat

2.000,00

4220 62201

Millores escola bressol municipal Marta Mata

1.000,00

4220 62202

Ampliació escola bressol municipal Marta Mata

4410 62300

Instal·lació nous comptadors d’aigua

1.000,00

4420 62300

Adquisició nous contenidors escombraries

2.000,00

4420 62301

Construcció contenidors soterrats

4422 62301

Contenidors d’autocompostatge

6.000,00

1210 62302

Adquisició mobiliari i altres. Administració general

1.000,00

4410 62302

Canalització d’aigua potable del nucli de Casa Roja al Priorat de Banyeres

4410 62304

Obres adequació per millores pous

4633 62304

Mobiliari centre cívic Priorat de Banyeres

1210 62400

Equipament vehicle municipal

3.000,00

4510 62501

Llibres biblioteca municipal

1.500,00

5110 62502

Senyalització i mobiliari urbà vials

6.000,00

4630 62505

Climatització sala d’exposicions edifici Centre cívic Ernest Lluch

1.000,00

1210 62600

Equipaments per al procés de la informació. Administració general

4322 62700

Millores urbanes

52.000,00

5110 62701

Arranjament i millora Camí de Santa Oliva

54.237,06

4321 62705

Parcs infantils

10.000,00

4322 64000

Estudis i treballs tècnics. Redacció POUM

50.000,00

115.185,45

411.000,00

68.000,00

505.135,69
1.000,00
200,00

900,00

Capítol 9. Passius financers (46.998,00 €). 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 següents:
-

Préstec per finançar l’obra de construcció d’un centre de dia, concertat l’any 2002 (150.253 €)
Préstec per finançar l’obra de conducció d’aigua a la Urbanització Casa Roja, concertat l’any 2002
(74.573,92 €)
Préstec per finançar les obres de construcció de la nova escola bressol, concertat l’any 2004
(288.142,76 €)
Préstec per finançar diverses obres d’inversió durant l’any 2005 (150.253 €).
Préstec per finançar diverses obres d’inversió durant l’any 2008 (327.588,10 €).
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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 (7.460 €). 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 (40.287 €). 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 (36.000 €) i una subvenció de la
Diputació de Tarragona per finançar part del cost d’execució de la primera fase de climatització
del Museu (4.287 €).
Capítol 5. Ingressos patrimonials (12.300 €). Inclou la previsió d’ingressos per interessos
creditors procedents de comptes operatius i principalment a termini per la tresoreria que té
l’organisme.
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 (per capítols):
Capítol 1. Despeses de personal (24.792 €). Es consignen les retribucions del personal
contractat en règim laboral 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
secretari d’habilitació estatal (que ho és el de l’Ajuntament), un auxiliar per tasques administratius
i un auxiliar informatiu – cultural.
Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis (23.350 €). 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 (90 €). S’han consignat 90 € per possibles comissions de
serveis per part de les entitats financeres.
Capítol 4. Transferències corrents (2.615 €). Es preveu la quantitat de 2.250 € en concepte de
premis pel 2on Concurs de Pintura Ràpida i 365 € en concepte de la quota anual de l’ICOM –
Consejo Internacional de Museos.
Capítol 6. Inversions reals (9.200 €). S’ha consignat 600 € per l’adquisició de mobiliari i 8.600 €
per la segona fase de climatització dels locals de l’edifici del Museu.
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