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QUÈ ÉS EL PRESSUPOST 

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer que anualment elabora el 

Govern d’acord amb l’estratègia i les prioritats que es deriven del Pla de Mandat.   

 

 

En conseqüència, el pressupost esdevé una eina clau per a la gestió municipal en 

les seves diferents fases: planificació, programació, control i seguiment i 

avaluació.  

 

 

Conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses que com a 

màxim es podran realitzar en cada exercici econòmic. 



PRESSUPOST 2018 

3 

OBJECTIUS 

• Millora de les competències professionals per millorar la ocupabilitat de les persones. 

• Acció social com elements d’integració i cohesió. Més igualtat d’oportunitats. 

• Accions per afavorir l’increment de l’activitat econòmica. 

• Priorització de la seguretat, la neteja, el transport i el manteniment de l’espai públic. 

• Renovació de l’organització municipal. Innovació tecnològica i organitzativa, eficiència. 

• Cultura i esport com a factors de cohesió social. 

Distribució i repriorització estratègica dels recursos 

• Sostenibilitat a mig i llarg termini. 

• Solvència econòmica i pagament de proveïdors en termini. 

• Contenció de la despesa. Eficiència, innovació, renegociació de contractes. 

• Contenció de la despesa de personal sense afectar  negativament el funcionament dels serveis. 

Finances equilibrades i sostenibles 

• Assolir el major recolzament possible entre els grups municipals per tal de garantir l’aprovació dels 
pressupostos. 

Consens 
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EL PROCÉS D’ELABORACIÓ 

Preveure els 
ingressos 

municipals 
de que es 
disposarà 

Determinar el 
volum màxim de 
despesa que es 
podrà realitzar, 

Preveure els 
ingressos i 

les despeses 
financeres i 

les noves 
necessitats 

de 
finançament 

Assignar 
màxims de 

despesa 
corrent per a 

cadascuna 
de les àrees 

Elaborar la 
proposta 

d’assignació  
de recursos 
corrents als 
programes 

de cada àrea 

Assignar els 
recursos de 
capital als 
projectes 
d’inversió 

Proposta de 

pressupost 

El procés d’elaboració de la proposta de pressupost de l’Ajuntament correspon al 

Govern municipal. 
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EL PROCÉS DE TRAMITACIÓ 

En cas de no aprovar-se abans del 31 de desembre, es prorroga de forma 

automàtica el pressupost del darrer exercici aprovat de forma definitiva. 

Debat polític  

Reunions amb 
grups 

Comissions 
Informatives 

Participació 
Ciutadana  

Consells  de 
Districte 

Aprovació inicial  

Ple 

Exposició Pública 

15 dies 

(Al·legacions) 

Aprovació 
definitiva  

Ple 

Proposta de 

pressupost 
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EL CONTEXT 

L’elaboració de la proposta de pressupost per al 2018 s’ha vist afectat  per un context 

polític incert i per un seguit de condicionants que han tingut un impacte en el procés 

d’elaboració:  

 

• El procés polític a Catalunya 

 

 

• Els canvis en el Govern municipal 

 

 

Aquests condicionants han tingut impacte en l’acció de govern municipal: 

 

1. Van impedir obtenir el consens necessari per poder elevar al Ple l’expedient amb 

la proposta de modificació de les Ordenances Fiscals per al 2018. 

 

2. Han afectat el calendari i la tramitació de la proposta de pressupostos. 
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CALENDARI 

Comissió 
Informativa 

8 de gener 

Sessions 
informatives als 

Districtes 

15, 16 i 17 de gener 

Ple acord 
d’aprovació inicial 

18 de gener 

Exposició pública 

15 dies 

Fins el 9 de febrer 

(Aproximadament) 

Publicació al BOP 

Entrada en vigor 

mitjans de febrer 

En cas de presentar-se al·legacions, 

hauran de ser resoltes pel Ple 

municipal.  

 

Previsió Ple Ordinari el dia 22 de 

febrer o Ple convocat amb caràcter 

extraordinari. 
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NECESSITAT D’APROVAR UN PRESSUPOST   

El projecte de pressupost que presenta el Govern te per objectiu poder disposar de Pressupost aprovat 

definitivament al febrer. Això suposa una pròrroga que no ha de tenir efectes importants en la gestió 

municipal. 
 

Quins efectes te sobre la gestió poder disposar d’un Pressupost aprovat ?  

Ingressos 

• Permet aprofitar els majors 
recursos previstos. 

 

 

 

 
• En cas de pressupost prorrogat 

no es podrien utilitzar aquests 
majors ingressos per augmentar 
despesa i a final d’exercici anirien 
directament a superàvit.  

Despesa corrent 

• Permet augmentar la despesa, 
dins les limitacions. 

 
 

 

 

 

• De no disposar-se de Pressupost, 
únicament es podria reprioritzar 
despesa a través de les 
modificacions de pressupost 
(competència del Ple). Això 
podria requerir la reducció 
d’alguns conceptes de despesa 
per fer front a despeses que són 
ineludibles. 

Inversions 

• Permet incorporar-les al 
Pressupost i per tant, continuar 
les actuacions plurianuals i iniciar 
els tràmits de les noves, amb 
immediatesa (a partir de 
l’aprovació inicial). 

 

• De no disposar de Pressupost, 
únicament es pot disposar de la 
eina de la modificació del 
Pressupost, la qual no és 
immediata. 
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LES GRANS XIFRES 

217,4 m d’€ 
 

+ 4,81% 

195,4 m d’€ 
 

+ 4,97 %  

183 m d’€ 
 

+ 4,84 % 

Pressupost corrent  Pressupost total Pressupost consolidat  

despesa corrent despesa corrent 

+ 

inversions 

despesa corrent 

+ 

inversions 

 

+ 
 

societats 

depenents (*) Xifres en milions d’€          

 % variació respecte del pressupost 2017 

Eco-Equip 

Egarvia 

Foment de Terrassa 

Funerària de Terrassa 

Soc. Mpal. de Comunicació 

Patrimoni Mpal. de Terrassa 

Soc. Mpal. d’Habitatge de Terrassa 

AJUNTAMENT 
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MAJOR PREVISIÓ D’INGRESSOS 

8.448.000 € 

(*) Xifres en milers d’€ 

Disposarem de més recursos 

per aplicar a despesa.  

Concepte d’ingrés Import 

Augment dels ingressos propis 4.424 

Participació en els tributs de l’estat (PIE) 2.133 

Majors ingressos associats a l’activitat de les àrees 1.891 

El punt de partida és el pressupost inicial aprovat per al 2017 
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PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Amb aquestes dades s’ha pogut elaborar la previsió d’ingressos per al 2018 

183.048.000 € + 4,84%    respecte 2017 

PRINCIPALS INGRESSOS Pres  % Pres  % % 

(Sense inversions) 2017 s/total 2018 s/total increm. 

Impost Béns Immobles 51.371 29,42% 51.290 28,02% -0,16% 

Impost Vehicles T.M. 10.850 6,21% 10.850 5,93% 0,00% 

Impost Activitats Econòmiques 6.659 3,81% 7.680 4,20% 15,33% 

Impost Increment Valor Terrenys 7.494 4,29% 9.565 5,23% 27,64% 

Impost Construccions 1.846 1,06% 3.100 1,69% 67,93% 

Taxes i Preus Públics 29.485 16,89% 30.117 16,45% 2,14% 

Participació Tributs Estat i altres 65.858 37,72% 69.409 37,92% 5,39% 

Ingressos Patrimonials 511 0,29% 511 0,28% 0,00% 

Altres 526 0,30% 526 0,29% 0,00% 

Total 174.600 100,00% 183.048 100,00% 4,84% 
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ESTALVIS EN DESPESA 

3.759.000 € 

(*) Xifres en milers d’€ 

Alliberem recursos provinents d’estalvis en conceptes de 

despesa que podem reprioritzar. 

Principals conceptes de despesa que varien Import 

IVA transport dotat en 2017 1.771 

Cost revisió cadastral consignat en 2017 365 

Altres reduccions d’augments en 2017 de les àrees 1.623 
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PLANTEJAMENT GENERAL 

UNA MAJOR PREVISIÓ 
D'INGRESSOS     

8,4 milions d’€ 

ESTALVIS EN PARTIDES DE 
DESPESA 2017     

3,8 milions d’€ 

Per al 2018 disposem de 

12,2 milions d’€ 

per a redistribuir d’acord amb les prioritats polítiques 
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PROJECTES I ACTUACIONS PRIORITÀRIES 

Desenvolupament i anàlisi estratègic                                            1.016.000 € 

Es continua apostant pel Desenvolupament i planificació estratègica com a línia d’acció prioritària.  
(Ja existent en 2017, però que no es va poder desenvolupar degut al context polític i a les limitacions 
pressupostàries) 

1 

Millora espai 
públic 

Serveis a les 
persones 

Promoció 
econòmica 

Educació, cultura 
i projecció ciutat 

Innovació en 
l’organització 
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PROJECTES I ACTUACIONS PRIORITÀRIES 

Desenvolupament i anàlisi estratègic                                            1.016.000 € 

Àmbits d’actuació 
 
 Desenvolupament urbanístic. Anàlisi i diagnosi eixos estratègics POUM i el model de ciutat. 

 
 Governança de l’espai públic i Mobilitat. Anàlisi de les interaccions entre espai públic, mobilitat, activitat econòmica 

i comercial, seguretat, etc. 
 

 Integració dels polígons industrials en l’entramat urbà. El seu paper com a elements actius en el desenvolupament 
urbà i la promoció econòmica. 
 

 Comerç de proximitat als barris. El paper dinamitzador de la implantació de noves activitats comercials en 
coexistència amb els eixos de centralitat comercial definits.  
 

 Ciutat inclusiva. Definir una estratègia d’intervenció social i territorial a partir del model de Plans de 
Desenvolupament Comunitaris.  

Impulsar un procés d’anàlisi i reflexió estratègica i de futur sobre determinats aspectes clau en la 
definició i transformació urbana de la nostra ciutat. 

Desenvolupament i 
anàlisi estratègic 

220.000€ 

Estudis relacionats 
amb el POUM 

96.000€ 

Educació - Plans 
educatius entorn 

200.000€ 

Millora de la 
ocupabilitat 

500.000€ 

1 
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PROJECTES I ACTUACIONS PRIORITÀRIES 

Reformulació del model d’organització                                    4.238.000 € 

Continuarem amb el desenvolupament del projecte de reforma de l’organització municipal, iniciat en 
2016, amb l’objectiu de definir un nou model que ens permeti dotar-nos d’una Administració Pública 
sòlida i competitiva en termes de qualitat, que doni respostes a les necessitats creixents en un entorn 
canviant i de recursos limitats. (Aquesta revisió haurà d’anar acompanyada d’un canvi en l’actual 
estructura retributiva i una adequació dels llocs de treball a les necessitats actuals de la organització) 
 
Aquest nou model organitzatiu, comporta també l’aplicació d’altres mesures, entre les quals l’impuls de 
les Cartes de Serveis, que esdevenen un dels instruments d’avaluació dels resultats de la gestió. 

2 

Destí de la despesa € Altra informació 

Desenvolupament del nou model organitzatiu 1.394.000 € 
  

Previsió adequacions  retributives personal 1.673.000 € Augment salarial Llei Pressupostos, Antiguitat, 
factors, bases de cotització. 

Pla d’estabilització del personal, tecnificació  i 
promocions internes. 

1.171.000 € 

TOTAL RECURSOS ASSIGNATS......... 4.238.000 €   
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PROJECTES I ACTUACIONS PRIORITÀRIES 

Replantejament del model de descentralització territorial        10.000 € 

En 2018 es conclouran els treballs d’anàlisi i diagnosi de l’actual estructura de descentralització 
territorial (el paper dels Districtes, la seva estructura de funcionament, així com també el model 
d’organització necessària per millorar i aprofundir en la democràcia participativa). En aquest procés es 
dissenyaran mesures que s’implementaran una cop finalitzada la fase de diagnosi i definició del model, 
d’acord amb un calendari que també s’establirà.  
 
Actuacions 
 
 Concloure l’anàlisi del mapa territorial de la ciutat i les necessitats dels districtes, per poder 

elaborar una proposta de reordenació del model actual territorial 
 

 Dimensionar els serveis que s’han de prestar, racionalitzant aquells serveis que ara es presten de 
manera centralitzada però que poden ser susceptibles de ser descentralitzats. 
 

 Iniciar la implementació de les mesures que es deriven de la diagnosi realitzada en 2017  

3 
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PROJECTES I ACTUACIONS PRIORITÀRIES 

Garantir la prestació dels serveis bàsics                                  6.522.000 € 

Àmbit Descripció Milers d’€ 

 
 
 

Millora i qualitat de l’espai 
públic 

 
3.423.000€ 

Servei de neteja i tractament de residus (*) 1.108  

Transport urbà 571  

Espai públic – projectes obres i manteniment 992  

Entorn natural 120  

Millora de l’accessibilitat 45  

Pla Director de Policia 137  

Pla de Mobilitat 100 

Cicle de l’aigua 350 

 
 

Desenvolupament estratègic i 
organitzatiu. 

 
1.103.000€ 

Manteniment edificis i programa de patrimoni 102 

Reforç dotació recursos als serveis prioritaris 260  

Innovació i millora tecnològica 300  

Millora contracte neteja edificis 200  

Reforç control intern i inspecció 241  

4 

(*) Cal afegir-hi també 1 milió d’€ addicionals al Pressupost d’Inversions. 
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PROJECTES I ACTUACIONS PRIORITÀRIES 

Garantir la prestació dels serveis bàsics                                  6.522.000 € 

Àmbit Descripció Milers d’€ 

 
 
 
 

Acció i dinamització social 
 

1.996.000€ 

Majors necessitats en despesa social 1104 

Dinamització comercial  100   

Polítiques socials 170  

Reforç polítiques de gènere 83   

La cultura i l’esport com a factors de cohesió 
social 

130  

Solidaritat 49  

Educació i universitats 360  

4 
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PRINCIPALS ÀMBITS DE DESPESA 

Millora espai públic 

Serveis a les persones 

Promoció econòmica 
Innovació, projecció 

ciutat i acció educativa, 
cultural i esportiva 

Innovació en 
l’organització 
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PRINCIPALS ÀMBITS DE DESPESA 

Millora espai 
públic 67.892.057 € 
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PRINCIPALS ÀMBITS DE DESPESA 

Serveis a les 
persones 26.508.019 € 
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PRINCIPALS ÀMBITS DE DESPESA 

Promoció 
econòmica 5.843.641 € 

(*) Les actuacions en aquest àmbit es desenvolupen fonamentalment a través de la societat 

municipal Foment de Terrassa que obté recursos addicionals d’altres administracions públiques 

per aquesta finalitat. Uns 3,5 milions d’€ anuals aproximadament. 

(*) 
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PRINCIPALS ÀMBITS DE DESPESA 
Innovació, projecció 

ciutat i acció 
educativa, cultural i 

esportiva 
41.155.420 € 
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PRINCIPALS ÀMBITS DE DESPESA 

Innovació en 
l’organització 25.042.910 € 
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EL PROGRAMA D’INVERSIONS 

El Pressupost d’Inversions es planteja atenent tant aquests recursos procedents d’Ordinari com els 
d’altres Administracions i els que es preveu es podran obtenir mitjançant crèdit. 

TOTAL PREVISIÓ D’INVERSIONS        13.343.759 € 

Finançament de les inversions amb recursos ordinaris           419.000 € 5 



PRESSUPOST D’INVERSIONS 

27 

EL PROGRAMA D’INVERSIONS 

Resum de les actuacions d’inversió previstes 
13.343.359 € 

(*) dotació econòmica per impulsar la fase d’inicial de l’execució dels projectes incorporats al 

pressupost resultat del procés participatiu PAM 2018 

Descripció dels projectes Import

Neteja i Residus 300.000 €

Equipaments educatius 150.000 €

Equipaments esportius, camp de rugby i fútbol les Fonts, Pistes de Can Jofresa 860.000 €

Pla Millora polígons industrials, talussos riera del Palau, millora espai públic, 

col·lectors, Parc de la República, Rieres, Vapor gran, mobilitat i connectivitat.
5.630.900 €

Accessibilitat 50.000 €

Desenvolupament tecnològic, edificis i patrimoni municipal, smart cities. 1.002.000 €

Expropiacions i esponjament de Ca n'Anglada 4.689.000 €

Projectes Pla d'Acció Municipal (*) 661.459 €

TOTAL................................................................................... 13.343.359 €
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SOLVÈNCIA I SOSTENIBILITAT 

Retenció de crèdits preventiva                                                  7.179.000 € 

En el projecte de pressupost exposat d’acord als recursos que presenta l’equip de govern persisteixen 
condicionants que limiten la capacitat d’aplicar els recursos a les polítiques de despesa i que obliguen a fer 
retencions en la mateixa, fins al moment en que puguin variar les circumstàncies que les motiven.  

Incerteses derivades del context polític 

Participació ens els tributs de l’Estat 

Al no haver-se aprovat els pressupostos generals de l’estat no 
disposem d’aquesta informació. En base a les estimacions 
realitzades s’ha considerat una previsió d’augment que no es 
podrà verificar fins a la confirmació d’aquesta previsió.  

2,1 m d’€ 

Limitacions derivades de les normes d’estabilitat pressupostària (*) 

Objectiu d’estabilitat pressupostària 
El còmput de les inversions que es preveu executar amb càrrec 
al superàvit del 2017, en el marc d’aquest objectiu fa 
necessària una retenció en la despesa pressupostada. 

1,8 m d’€ 

Regla de la Despesa 

Limita el creixement de la despesa no financera. En base a les 
estimacions realitzades sobre totes les magnituds que 
s’utilitzen pel seu càlcul, es fa necessària una retenció en 
despeses pressupostades.  

3,2 m d’€ 

 Xifres en milions d’€ (*) En tramitació al Congrés dels Diputats una proposta per minorar les limitacions 

derivades d’aquestes normes. 
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SOLVÈNCIA I SOSTENIBILITAT 

Retenció de crèdits preventiva                                                  7.179.000 € 

 Aquestes retencions preventives 

es recullen a les Bases 

d’Execució pressupostària i es 

realitzaran per la Intervenció 

municipal just en el moment 

d’entrada en vigor del 

pressupost.  

 

 

Serà la mateixa Intervenció que 

restarà facultada per aixecar les 

retencions realitzades en el 

moment en que es disposi 

d’informació sobre l’evolució de 

les diferents magnituds que 

permeti aixecar-la. 
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RESUM 

Resum 
Pressupost 2018 



PRESSUPOST 2018 

31 

RESUM 

Prioritats polítiques 

Visió estratègica. Continuem apostant pel desenvolupament i la planificació estratègica com a prioritat 
d’actuació. 
 
Desenvolupament organitzatiu. La renovació en profunditat de l'organització municipal i la innovació, tant 
des de la vessant tecnològica com organitzativa, constitueixen factors necessaris per potenciar i aprofitar el 
talent de les persones i guanyar en eficiència.  
 
Compromís amb les persones. Garantia de qualitat en la prestació dels serveis municipals. Es consolida 
una distribució de recursos suficients per a la prestació dels serveis municipals bàsics d’acord amb la 
demanda actual.  
 
Pla d’acció municipal 2018. El pressupost contempla també una dotació de recursos per impulsar 
projectes i actuacions provinents del procés de participació ciutadana en el Pla d’Acció Municipal 2018. 
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RESUM 

S’han reprioritzat 12,2 milions d’€  per tal de dotar amb recursos els projectes i actuacions 
considerades prioritàries.  

                                          Projectes i actuacions prioritzades 

Desenvolupament i anàlisi estratègic                                                1.016.000€ 

Reformulació del model d'organització                                      4.238.000€ 

Replantejament model de descentralització territorial              10.000€ 

Garantir la prestació dels serveis bàsics                                     6.522.000€ 

Finançament ordinari de les inversions                                                419.000€ 

1 

2 

3 

4 

5 
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CONCLUSIONS 

El projecte de  pressupost per al 2018 presentat busca mantenir un equilibri entre  

 

• el compliment de les prioritats polítiques i dels compromisos que recull el Pla de Mandat.  

 

• el compromís amb les persones garantint l’atenció a les necessitats i demandes socials en 

un context encara poc favorable.  

 

• la necessitat de garantir la solvència econòmica, la sostenibilitat de les finances municipals 

i l’estabilitat pressupostària necessària per continuar assegurant la prestació dels serveis 

bàsics a mig i llarg termini. 

 

Per aconseguir-ho, cal  mantenir l’aposta per una gestió dels recursos que haurà de continuar 

sent rigorosa, prudent, austera i equitativa. 

 

Aquesta proposta està feta des de la responsabilitat política i amb la clara voluntat de seguir 

mantenint les prioritats establertes pel Govern, però que alhora busca el màxim consens 

possible entre les diferents forces polítiques amb representació a l’Ajuntament.  


