El Pressupost municipal de
Solsona
Exercici 2017

AJUNTAMENT DE SOLSONA
22 de novembre de 2016

Què és el pressupost municipal?
El pressupost municipal és un pla econòmic i financer anual vinculat a
l’estratègia formulada pel govern de la ciutat.
És una eina clau per a la gestió pública, ja que serveix per planificar,
programar, controlar i seguir les actuacions municipals.
En el fons, la voluntat política i la seva acció es plasma en un llistat de
DESPESES, que podrien ser infinites si els recursos també ho fossin.
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Què és el pressupost municipal?
No obstant, aquesta voluntat d’acció política sempre ve limitada per una sèrie de recursos...

Com que no tenim
recursos infinits,
hem de prioritzar el
nostre llistat de
despeses...

∞
En definitiva, el pressupost és una suma de despeses associada a una suma
d’ingressos.
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Què és el pressupost municipal?
 Distingim entre el pressupost corrent i el de capital:

INGRESSOS

DESPESES

Pressupost corrent

Pressupost capital

PRESSUPOST CORRENT representa tots aquells ingressos i despeses FIXOS que té
l’Ajuntament en qualsevol àmbit.
PRESSUPOST CAPITAL representa tots aquells ingressos i despeses EXTRAORDINARIS que té
l’Ajuntament.
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Què és el pressupost municipal?
 Exemple pressupost - Part corrent i part capital
INGRESSOS

Servei fix, any rere any

Pressupost capital

DESPESES

Ingressos servei aigua

Despeses servei aigua

Subvenció de la Llei de barris per
a la construcció d’una nova
biblioteca

Construcció de la nova biblioteca

Pressupost corrent

Inversió extraordinària
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El pressupost inicial i final...
PRESSUPOST INICIAL

És una previsió del que s’ingressarà i el
que es gastarà en un any natural.
Per norma, en el pressupost inicial, la
suma d’ingressos ha de ser igual a la
suma de despeses.
Per tant, en el pressupost inicial:
Ingressos = Despeses

PRESSUPOST FINAL
“LIQUIDACIÓ”

La liquidació del pressupost marca la
realitat de despeses i ingressos ja
executats.
Incorpora
també
diferents
modificacions del pressupost i les
partides provinents del pressupost
anterior. Per anar bé:
Ingressos ≥ Despeses
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El calendari del pressupost
Març
Liquidació pressupost 2016:
Incorporació ingressos i despeses del
pressupost 2016

2016

Octubre
Aprovació de taxes i
preus públics per
l’any 2018

Març
Liquidació pressupost 2017:
Incorporació ingressos i despeses del
pressupost 2017

Fins a final d’any
Modificacions de crèdit:
Incorporació d’ingressos i
despeses no previstos
inicialment.

2018

2017

Desembre
Aprovació pressupost
2017

Desembre
Aprovació pressupost
2018
Fins a final d’any
Modificacions de crèdit:
Incorporació d’ingressos i
despeses no previstos
inicialment.

Fins a final d’any
Modificacions de crèdit:
Incorporació d’ingressos i
despeses no previstos
inicialment.
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Accions que obliga anualment la legislació actual
Modificacions de pressupost

Arribats a aquest punt...
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...us presentem la família Solsona
 Viuen al nucli antic de Solsona.
 Entre el pare i la mare guanyen 30.000 € nets
l’any.
 El pare és encarregat de fàbrica; la mare és
autònoma.

Martina

Jordi

Maria

Marc

 Tenen dos cotxes, d’un dels quals deuen 5.000 € d’un préstec demanat l’any 2012.
 Tenen casa amb propietat, gravada amb una hipoteca de la qual deuen 112.000 €.
 Els dos fills van a l’Escola de Música Municipal de Solsona.
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El pressupost corrent i de capital de la família Solsona
INGRESSOS

30.000 €

1.500 € per la façana
(subvenció Llei de barris)
Préstec del banc de
5.000 € per cotxe nou

DESPESES

25.000 € (hipoteca
inclosa)

INGRESSOS

30.000 €

DESPESES

27.000 € (hipoteca
inclosa)

2.500 € d’arreglar
façana
10.000 € comprar un
cotxe nou

ESTALVI DE 3.000 €

Per l’any 2012, la família Solsona va veure

Per contra, l’any 2013 la família Solsona no

incrementat el pressupost de capital degut

té cap despesa ni ingrés extraordinari i

a dos fets extraordinaris: la compra d’un

poden estalviar 3.000 €.

nou cotxe (a través d’un préstec) i la
reparació de la façana de casa seva
(mitjançant un ajut de l’Ajuntament).
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El pressupost corrent i de capital de la família Solsona
Com hem pogut veure, les despeses corrents o fixes per al
2013 de la família Solsona s’han vist incrementades respecte
les de l’any 2012. Per què?

Bàsicament, degut a què l’any anterior s’ha demanat un préstec, el retorn del
qual implica un increment de la despesa corrent.

11

Parlant d’endeutament...

L’endeutament de l’Ajuntament de
Solsona era d’un 52,6% l’any 2015.
És molt o és poc?
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L’endeutament municipal
 Com es calcula el percentatge d’endeutament?
Tot allò que queda per
amortitzar de tots els
préstecs demanats.

DEUTE VIU

X 100
PRESSUPOST
CORRENT
D’INGRESSOS
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L’endeutament de la família Solsona
Perquè ens fem una idea, pel mateix sistema calcularem quin és l’endeutament de la
família Solsona:
Deute hipoteca + cotxe
Pressupost d’ingressos corrent

=

112.000 € + 5.000 €
30.000 €

L’endeutament de la família Solsona és del

X100

390%
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Evolució de l’endeutament municipal
Evolució endeutament Ajuntament de Solsona
(2012-2016)
75,00%
70,00%
65,00%
60,00%
55,00%

69,90%

50,00%

59,10%

45,00%
40,00%

2012

2013

54,79%

2014

52,46%

51,03%*

2015

2016

* Càlcul a partir de dades d’ingressos corrents del pressupost 2016, no de la liquidació.
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La família Solsona i el pressupost municipal
 On van a parar els impostos i taxes que paga la família Solsona? Per a què serveixen?

IVTM?

IBI?

Taxa d’aigua,
escombraries i
clavegueram?

Quota Escola
de Música?
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Escola de Música – Dades liquidació 2015
INGRESSOS

DESPESES

Serveis educatius. Ingressos
per preu públic Escola de
Música 191.511,46 €

Personal: 375.481,19 €

Manteniment: 12.837,85 €

??????
TOTAL  191.511,46 €

Costos indirectes: 166.066,66 €

TOTAL  554.385,70 €

L’any 2015, l’Escola de Música va tenir un dèficit de 362.874,24 €.
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Taxa recollida escombraries – Dades liquidació 2015
INGRESSOS

DESPESES
Recollida d’escombraries - Oró Vila SL: 113.289,72 €
Recollida orgànica - Consorci: 41.141,28 €
Abocador - Consell Comarcal: 144.376,59 €
Deixalleria - Fund. Volem Feina: 37.183,56 €

Taxa de recollida
d’escombraries 
545.174,81 €

Recollida selectiva - Fund. Volem Feina: 16.350,97 €
Recollida comercial - Fund. Volem Feina:
15.992,26 €
Gestió residus de la fusta: 11.183,13 €
Residus especials - Agència de Residus: 1.089,70 €
Planta de compostatge: 24.921,81 €
Accions d’estalvi energètic i reciclatge: 3.848,88 €
Costos indirectes escombraries: 121.277,90 €
Educació ambiental: 1.056,15 €

??????
TOTAL  545.174,81 €

Amortització contenidors soterrats i camió:
49.500,00 €

TOTAL  581.211,95 €

L’any 2015, la gestió dels residus va tenir un dèficit de 36.037,14 €.
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I com eixuga l’Ajuntament aquesta
diferència? Com es paga aquest
dèficit?
Gràcies a d’altres ingressos no
condicionats...
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Ingressos no condicionats
 Hi ha una sèrie d’ingressos corrents que poden destinar-se a qualsevol àmbit i que no
estan condicionats a una despesa concreta.
INGRESSOS NO CONDICIONATS.
AJUNTAMENT DE SOLSONA – LIQUIDACIÓ 2015

Aquests

CONCEPTE

INGRESSOS

IMPOSTOS

3.656.055,39

TRANSFERÈNCIES DE L’ESTAT

1.652.450,08

TRANSFERÈNCIES CA–FONS COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA
(FCLC)

136.520,67

INGRESSOS PATRIMONIALS

35.585,81

TOTAL INGRESSOS NO CONDICIONATS

5.480.611,95

no

ingressos

condicionats

representen un 65%
sobre el total dels
ingressos

corrents

de l’Ajuntament.

El 35% dels ingressos corrents restants ja tenen una despesa associada de bon
començament.
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Escola de Música – Liquidació final
Ingressos de caràcter no
condicionat, que usem
proporcionalment per a eixugar
deutes de serveis deficitaris.

Ingressos no condicionats per cobrir
dèficit Escola de Música
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

En total s’han d’aportar a l’Escola
de Música 362.874,24 €, fet que
suposa afegir un 65,46% amb
ingressos no condicionats per tal
de poder equilibrar ingressos i
despeses.

0%

INGRESSOS

DESPESES

Ingressos patrimonials
Transferències CA - FCLC
Transferències de l'Estat
Impostos
Ingressos fixos (taxa) / Despeses anuals
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Gestió de residus – Liquidació final
Ingressos de caràcter no
condicionat, que usem
proporcionalment per a eixugar
deutes de serveis deficitaris.

Ingressos no condicionats per cobrir
dèficit gestió de residus
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

En total s’han d’aportar a la
gestió de residus 36.037,14 € fet
que suposa afegir un 6,20% amb
ingressos no condicionats al
servei per tal de poder equilibrar
ingressos i despeses.

0%

INGRESSOS

DESPESES

Ingressos patrimonials
Transferències CA - FCLC
Transferències de l'Estat
Impostos
Ingressos Fixos (Taxa) / Despeses fixes
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On van a parar els impostos i taxes que paga la família Solsona?

Taxes
i
preus públics

Quota Escola de Música
Taxa escombraries

Impostos

Taxa aigua

Serveixen al 100% per pagar despeses de serveis
concrets, com l’abastament d’aigua, l’Escola de
Música, la recollida de residus...

IBI
IVTM
IAE

Serveixen per a qualsevol despesa del
pressupost, ja sigui per a inversions o per
finançar totalment o parcial els serveis
municipals.
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Comencem a parlar sobre
l’elaboració del pressupost de
2017...
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El pressupost de la família Solsona
 Com fa el seu pressupost la família Solsona?
5.000 € viatge volta al món
5.000 € Disneyland París
5.000 € Joguines noves
5.000 € consola i pantalla plana
10.000 en “xuxes”
...

INGRESSOS
30.000 €
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El pressupost de la família Solsona
Però desgraciadament fer el pressupost familiar no és tan divertit atès que una gran part de les
despeses ja estan condicionades d’antuvi:

INGRESSOS

DESPESES
2.500 € Subministraments energètics
5.000 € Retorn hipoteca
2.500 € Retorn préstec cotxe

30.000 €

2.500 € Assegurances
2.000 € Extraescolars nens
1.000 € Gasoil
8.500 € Menjar
2.000 € Altres

26.000 €
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D’entrada, la família Solsona té un marge de 4.000 €.

El pressupost de la família Solsona
Estalviar-los

Què poden
fer amb
aquests
4.000 €?

Decideixen fer la cuina nova. Però
encara els falten diners, com ho
poden finançar?

Gastar-los
 Reformes a casa
 Vacances en família
 Eixugar deute



Invertir a la cuina allò estalviat els altres anys



I/o demanar un nou préstec



I/o millorar el seu pressupost: augmentar
ingressos i reduir despeses
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Com pot millorar el pressupost la família Solsona?
 Pel que fa als ingressos corrents...

 El pare de la família és encarregat de fàbrica. Pot aspirar
a un ascens dins l’empresa o a un canvi de feina, però
no depèn d’ell millorar els ingressos a curt termini.

 En canvi la mare és autònoma, per tant, pot apujar
tarifes dels seus serveis... Però de manera equilibrada,
ja que pot perdre clients.
28

Com pot millorar el pressupost la família Solsona?
 Pel que fa a les despeses corrents...
 Instal·lar bombetes de baix consum a tot el domicili,
que redueixin la factura de la llum a curt termini.
 Invertir en nous electrodomèstics, que tinguin un
consum menor i disposin de l’etiqueta energètica.
 Controlar l’aïllament tèrmic, per no tenir fuites
d’escalfor a l’hivern.
 Pel que fa a electrodomèstics de neteja (rentaplats,
rentadora...), carregar-los al màxim cada cop que els
engeguem.

ESTALVI ENERGÈTIC
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Com pot millorar el pressupost la família Solsona?
 A més...

 Podem estalviar en coses menys útils i poc necessàries a
partir d’una planificació de les activitats quotidianes,
prioritzant despeses més necessàries. Ex: La cuina és una
prioritat màxima i per tant, haurem de renunciar, per
exemple, a la quota d’un servei que no usem normalment.
 Renegociar els préstecs pendents d’amortitzar, buscant
millors condicions a mitjà i llarg termini.
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I pel que fa al pressupost
municipal...

Quina estructura té?
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Estructura del pressupost municipal - Liquidació pressupost 2015
DESPESES

INGRESSOS

PERSONAL  2.857.581,00 € (28,98%)
IMPOSTOS 3.656.055,39 € (36,22%)

BÉNS CORRENTS I SERVEI  3.669.617,66 € (37,21%)

TAXES 2.459.042,06 € (24,36%)

T. CORRENTS A ENTITATS I PERSONES 349.352,37 € (3,54%)

TRANS. CORRENTS ALTRES ADM2.280.794,73 € (22,60%)

INTERESSOS  94.541,22 € (0,96%)
ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS 35.585,81 € (0,35%)

INVERSIONS 1.109.558,68 € (11,25%)

SUBVENCIONS OBRES CONCRETES 183.559,02 € (1,82%)

RETORN PRÉSTECS  1.780.235,20 € (18,05%)

PRÉSTECS  1.478.793,00 € (14,65%)

TOTAL INGRESSOS: 10.093.830,01 €

>
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TOTAL DESPESES: 9.860.886,32 €

Com ha evolucionat el pressupost de Solsona?
EVOLUCIÓ INGRESSOS I DESPESES TOTALS
AJUNTAMENT DE SOLSONA - LIQUIDACIÓ 2012-2015

10.500.000,00
10.000.000,00
9.500.000,00
9.000.000,00

INGRESSOS

8.500.000,00

DESPESES

8.000.000,00
7.500.000,00

2012

2013

2014

2015

7.000.000,00
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Com ha evolucionat el pressupost d’ingressos?
EVOLUCIÓ D’INGRESSOS PER CAPÍTOLS
AJUNTAMENT DE SOLSONA - LIQUIDACIÓ 2012-2015
4.000.000,00

Impostos

3.500.000,00
Taxes

3.000.000,00
2.500.000,00

Altres ingressos patrimonials

2.000.000,00

Transf corrents Estat i
Generalitat

1.500.000,00

Subvencions per obres
concretes

1.000.000,00
500.000,00

Préstecs
2012

2013

2014

2015

0,00
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Com ha evolucionat el pressupost de despeses?
EVOLUCIÓ DESPESES PER CAPÍTOLS
AJUNTAMENT DE SOLSONA - LIQUIDACIÓ 2012-2015
4.000.000,00
3.500.000,00

Personal

3.000.000,00

Béns corrents i serveis

2.500.000,00
Transf. corrents a entitats i
persones

2.000.000,00

Interessos

1.500.000,00
1.000.000,00

Inversions

500.000,00
Retorn préstecs
2012

2013

2014

2015

0,00
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Igual que qualsevol família,
l’Ajuntament també ha
d’optimitzar el seu pressupost
per guanyar marge econòmic i
poder millorar serveis, crear-ne
de nous i fer noves inversions.
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Quin marge de millora té l’ Ajuntament?
MILLORAR INGRESSOS

OPTIMITZAR DESPESES

 Adequar impostos i taxes de

 Contenir i prioritzar les despeses

manera EQUILIBRADA.

de l’Ajuntament.

 Aconseguir més SUBVENCIONS
per ajudar a finançar serveis concrets
i/o fer inversions (PUOSC, Feder, Llei
de barris, etc.).

 Promoure l’estalvi a partir de
millores en els serveis públics per
aconseguir reduir la despesa a mitjà
termini.
 Renegociar préstecs, sobretot per
rebaixar tipus d’interès (Solsona any
2015).

Però...
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Condicionants a l’hora de fer el pressupost municipal
 El pressupost anual ve molt condicionat per les decisions que s’han pres als
anys anteriors.
 La previsió d’ingressos ve condicionada per la recaptació d’impostos i taxes;
per les transferències d’altres administracions, per les possibles convocatòries
de subvencions...
 Pel que fa a la previsió de despeses, si bé és cert que la majoria són fixes,
sempre hi ha alguna situació inesperada a la qual s’ha de fer front.

I concretant una mica més...
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Condicionants a l’hora de fer el pressupost municipal
 Retard en el cobrament de les subvencions, en especial de la Generalitat

EVOLUCIÓ DEL DEUTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB
L’AJUNTAMENT DE SOLSONA
(2010-2016)
2.500.000,00

2.296.981,49

2.124.418,56
2.000.000,00

1.894.595,64

1.784.056,17

1.500.000,00
1.000.000,00

836.481,99

975.247,41
649.629,37

500.000,00
0,00

2010

2011

2012

2013

2014

2015

set. 2016

L’ Ajuntament es veu obligat a avançar aquests diners si vol tirar endavant
les seves inversions.
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Condicionants a l’hora de fer el pressupost municipal
 La legislació, principalment de l’estat

-

La regla de la despesa, que ordena que “la variació de la despesa computable de les
corporacions locals no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB de mitjà
termini de l’economia espanyola” – el pressupost total de l’Ajuntament no pot ser gaire
diferent del de l’any anterior (si no es compleix obliga a aprovar un pla de sanejament
econòmic).

-

El límit d’endeutament – 75%

-

La RSAL, que afecta bàsicament els serveis públics, que no permet crear places de
personal per a serveis i que amenaça de retirar la competència d’alguns serveis als
ajuntaments.
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Condicionants a l’hora de fer el pressupost municipal
 Pèrdua d’ingressos en l’àmbit de la recaptació tributària

EVOLUCIÓ RECAPTACIÓ ICIO AJUNTAMENT DE
SOLSONA (2006-2015)
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016* 2017*

*Les dades dels anys 2016 i 2017 provenen del pressupost, no de la liquidació.
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Condicionants a l’hora de fer el pressupost municipal
 Retirada de subvencions i d’ajudes per al desenvolupament de serveis públics
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Condicionants a l’hora de fer el pressupost municipal
 Retirada de subvencions i d’ajudes per al desenvolupament de serveis públics
 No existeixen convocatòries del PUOSC.

 No hi ha noves convocatòries de la Llei de barris.

 Disminució i pràctica desaparició de les ajudes per escoles bressol i
escoles de música.
Per exemple, l’Ajuntament va ingressar de la Generalitat de
Catalunya 75.900 € l’any 2014 per a l’Escola Municipal de
Música. Actualment, no hi ha cap partida prevista específica
per aquest concepte, així com tampoc apareix cap ingrés en
la liquidació 2015.
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Pressupost Solsona 2017

INGRESSOS CORRENTS

DESPESES CORRENTS

8.314.530 €

8.301.530 €

INGRESSOS CAPITAL

DESPESES CAPITAL

400.000 €

413.000 €

TOTAL D’INGRESSOS: 8.714.530 €

=

TOTAL DESPESES: 8.714.530 €
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Pressupost Solsona 2017- Per capítols
DESPESES

INGRESSOS

Personal  3.317.852 € (38,07%)

Impostos  3.395.500 € (38,96%)

Béns corrents i serveis  3.849.268 € (44,17%)

Taxes  2.385.600 € (27,36%)

Interessos  45.000 € (0,52%)
Transferències corrents  2.493.430 € (28,61%)

T. Corrents a entitats i persones  401.300 € (4,60%)
Fons Contingència  38.110 € (0,43%)

Ingressos patrimonials  40.000 € (0,46%)

Inversions reals  413.000 € (4,74%)

Transferències capital 0 € (0,00%)
Passius financers  400.000 € (4,59%)

TOTAL INGRESSOS: 8.714.530 €

Retorn de préstecs  650.000 € (7,46%)

=

TOTAL DESPESES: 8.714.530 €
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Pressupost Solsona 2017 – Impostos
 Reducció de la pressió fiscal a la població

EVOLUCIÓ RECAPTACIÓ IMPOSTOS
AJUNTAMENT DE SOLSONA (2015-2017)

IMPOSTOS LIQUIDACIÓ 2015

3.656.055 €

IMPOSTOS PRESSUPOST 2016

3.345.500 €

IMPOSTOS PRESSUPOST 2017

3.395.500 €
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Pressupost Solsona 2017 – IBI
RECAPTACIÓ IBI
AJUNTAMENT DE SOLSONA (2012-2017)

2.800.000,00
2.700.000,00
2.600.000,00
2.500.000,00

IBI

2.400.000,00
2.300.000,00
2.200.000,00

2012

2013

2014

2015

2016

2017

*Les dades dels anys 2016 i 2017 provenen del pressupost, no de la liquidació.
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Pressupost Solsona 2017 – Taxes i preus públics
 Reducció de la pressió fiscal a la població

EVOLUCIÓ RECAPTACIÓ TAXES I PREUS PÚBLICS.
AJUNTAMENT DE SOLSONA (2015-2017)
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
LIQUIDACIÓ 2015

2.459.042 €

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
PRESSUPOST 2016

2.341.300 €

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
PRESSUPOST 2017

2.385.000 €
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Pressupost Solsona 2017 – Transferències corrents
 Augment en la previsió de transferències d’altres administracions

EVOLUCIÓ TRANSFERÈNCIES CORRENTS D’ALTRES ADMINISTRACIONS.
AJUNTAMENT DE SOLSONA (2015-2017)
TRANSFERÈNCIES CORRENTS PRESSUPOST 2017

2.493.430 €

TRANSFERÈNCIES CORRENTS PRESSUPOST 2016

2.388.038 €

TRANSFERÈNCIES CORRENTS LIQUIDACIÓ 2015

2.280.794,73 €
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Pressupost Solsona 2017 - Despesa
 Característiques de la despesa per al 2017
 Un 38,07% de la despesa total prevista va lligada al
personal de l’Ajuntament; mentre que un 44,17%
anirà destinada a serveis de prestació tan directa
com indirecta.

!

Més del 80% de la despesa prevista
per al 2017 es destina a personal i a
serveis bàsics per a la població.

 Manteniment de la despesa social i de la despesa en matèria de promoció econòmica.
 Amortització de préstecs per valor de 650.000 € per a l’any 2017. OBJECTIU: rebaixar el deute.
 Manteniment de la despesa anual destinada al manteniment i obres del municipi.
 Nova despesa al llistat: manteniment de la nova gossera municipal.
 Professionalització en la prestació del servei d’aigües i de l’enllumenat, mitjançant assessorament
extern d’una persona que treballi de manera autònoma.
OBJECTIU: Estalvi tant en l’àmbit energètic com a nivell operatiu.
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Pressupost Solsona 2017 – Despeses per àmbits
DESPESES CORRENTS PER ÀMBITS D'ACTUACIÓ.
AJUNTAMENT DE SOLSONA - PRESSUPOST 2017
SERVEIS MUNICIPALS
ALTRES DESPESES DE PERSONAL
SERVEIS GENERALS
MEDI AMBIENT
ALTRES DESPESES CORRENTS
CULTURA
EDUCACIÓ
PROMOCIÓ ECONÒMICA
URBANISME I OBRES
SEGURETAT CIUTADANA
ESPORTS
ACCIÓ SOCIAL
DESPESES ELECTES MUNICIPALS
COMUNICACIÓ
EL VINYET
SALUT
PARTICIPACIÓ

1.473.987,00 €
995.836,00 €
824.813,00 €
747.934,00 €
733.110,00 €
688.078,00 €
648.899,00 €
434.030,00 €
404.250,00 €
401.375,00 €
344.179,00 €
323.861,00 €
148.568,00 €
79.110,00 €
25.000,00 €
18.500,00 €
10.000,00 €

17,76 %
12,00 %
9,94 %
9,01 %
8,83 %
8,29 %
7,82 %
5,23 %
4,87 %
4,83 %
4,15 %
3,90 %
1,79 %
0,95 %
0,30 %
0,22 %
0,12 %

TOTAL DESPESA CORRENT

8.301.530,00 €

100,00 %
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Pressupost Solsona 2017 – Despesa en Medi Ambient
 DESPESA TOTAL DE L’AJUNTAMENT PREVISTA EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT  747.934 €

Transferències corrents
4.000 € (0,53%)

Personal
23.744 € (3,17%)

Béns corrents i serveis
720.190 € (96,29%)
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Pressupost Solsona 2017 – Despesa en Medi Ambient
RELACIÓ DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT.
AJUNTAMENT DE SOLSONA – PRESSUPOST 2017
Accions d'estalvi energètic i reciclatge
Educació ambiental i varis manteniment (mobilitat-energia)
Contracte recollida escombraries - Oró Vila, SL
Recollida orgànica
Contracte neteja viària-Oró Vila, SL
Abocador-Consell Comarcal del Solsonès
Deixalleria-Fundació Volem Feina
Recollida selectiva-Fundació Volem Feina
Recollida comercial-Fundació Volem Feina
Control de coloms
Residus especials-Agència Residus
Planta de compostatge
Control de rosegadors
Gestió residus de la fusta
Oró Vila /Volem Feina nucli antic
Gossera municipal
Estudi recollida porta a porta
TOTAL

10.000,00 €
2.000,00 €
122.000,00 €
38.000,00 €
221.190,00 €
175.000,00 €
40.000,00 €
17.000,00 €
17.000,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €
17.000,00 €
2.000,00 €
7.000,00 €
12.000,00 €
21.000,00 €
12.000,00 €
720.190,00 €
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Pressupost Solsona 2017 – Despesa en Comunicació
 DESPESA TOTAL DE L’AJUNTAMENT PREVISTA EN MATÈRIA DE COMUNICACIÓ  79.110 €

Transferències corrents
1.100 € (1,39 %)

Béns corrents i serveis
20.000 € (25,28%)

Personal
58.010 € (73,32%)
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Pressupost Solsona 2017 – Despesa en Acció Social
 DESPESA TOTAL DE L’AJUNTAMENT PREVISTA EN MATÈRIA D’ACCIÓ SOCIAL  323.861 €

Personal
31.916 € (9,85 %)

 Entitats
 Tercer Sector

Béns corrents i serveis
133.700 € (41,28 %)

 Famílies
necessitades

Transferències corrents
146.000 € (45,08 %)
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Pressupost Solsona 2017 – Despesa en Acció Social

RELACIÓ DE TRANSFERÈNCIES CORRENTS EN MATÈRIA D’ACCIÓ SOCIAL.
AJUNTAMENT DE SOLSONA – PRESSUPOST 2017
Conveni Consell Comarcal del Solsonès
Polítiques d‘Igualtat

68.000 €
5.000 €

Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre

50.000 €

Ajuts immigració i cooperació (SOM, Fira d'Arrels i Creu Roja)

23.000 €

TOTAL

146.000 €
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Pressupost Solsona 2017 – Despesa en Cultura
 DESPESA TOTAL DE L’AJUNTAMENT PREVISTA EN MATÈRIA DE CULTURA  688.078 €
 La despesa en cultura inclou equipaments com la Biblioteca, el Museu, el Teatre ...

Transferències corrents
118.600 € (17,23 %)

Personal
185.278 € (26,93 %)

Béns corrents i serveis

Més de la meitat d’aquesta despesa
es destina a manteniment, neteja i
energia

per

als

principals

equipaments culturals de la ciutat.
En total, 202.000 €.

384.200 € (55,84 %)
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Pressupost Solsona 2017 – Despesa en Promoció Econòmica
 DESPESA TOTAL DE L’AJUNTAMENT PREVISTA EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
434.030 €
 La despesa en Promoció Econòmica inclou Comerç i Turisme.

Transferències corrents
64.000 € (14,88 %)

Personal
164.852 € (37,98 %)

Béns corrents i serveis
204.578 € (47,13 %)
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QUIN MARGE LI QUEDA A
L’AJUNTAMENT PER A DUR A
TERME NOVES INVERSIONS
VIST EL LLISTAT DE LES
DESPESES?
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Pressupost Solsona 2017 – Inversions 2017 (1)
 En total, l’Ajuntament preveu invertir per a l’any 2017 413.000 € en millores i
nous equipaments per a Solsona.
Reforma de la plaça de l’edifici Àries

Reforma carrer de Sant Miquel

Total Pressupost: 100.000 €

Total Pressupost: 47.000 €

Recursos: préstec

Recursos: préstec

Supressió barreres arquitectòniques

Compra/obra camí cementiri

Total Pressupost: 50.000 €

Total Pressupost: 56.200 €

Recursos: préstec

Recursos: préstec

Construcció aparcament caravanes

Escola de Música

Total Pressupost: 20.000 €

Total Pressupost: 5.000 €

Recursos: préstec

Recursos: préstec
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Pressupost Solsona 2017 – Inversions 2017 (2)
Millora instal·lacions Esports i Cultura

Nova antena comptadors d’aigua

Total Pressupost: 112.800 €

Total Pressupost: 9.000 €

Recursos: préstec

Recursos: préstec
Accés tenis amb codi
Total Pressupost: 13.000 €
Recursos: propis

Un 96,85 % a través de préstecs

Inversió total  413.000 €
Un 3,15 % amb recursos propis de l’Ajuntament
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Pressupost Solsona 2017 – Inversions 2017 (3)
 No hi ha previsió d’ingressos per a inversions directes a través de programes
com el PUOSC, la Llei de barris...

 Tampoc hi ha previsió de subvencions directes de Diputació de Lleida ni
Generalitat per a inversions.

 Estem a l’espera de la resolució d’una subvenció europea, un PECT conjunt
amb l’Ajuntament de Cardona i el Consell Comarcal del Solsonès, entre altres
entitats, destinat a la innovació, la promoció econòmica i el turisme, que ens
ajudaria a finançar noves inversions.
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Pressupost Solsona 2017 – Sostenibilitat econòmica
 Com afectaran les inversions l’endeutament de Solsona?
1. Es preveu demanar crèdit per a inversions per valor de 400.000 €;
2. D’altra banda, es preveu amortitzar crèdits per valor de 650.000 € d’anteriors
exercicis.

Reducció del deute viu al final de l’exercici 2017, per valor de 250.000 €
OBJECTIU:
POC A POC, REBAIXAR L’ENDEUTAMENT
SENSE DEIXAR DE BANDA LA INVERSIÓ
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Moltes gràcies per la
seva atenció!
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