
MEMÒRIA DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DEL PRESSUPOST DE
L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS PER A 2021

Xavier Garcés Trillo, Alcalde, publica el projecte de pressupost general
de la Corporació per a l'exercici de 2021, acompanyat de la present

MEMÒRIA 

En  compliment  del  que  disposa  la  legislació  vigent  aquesta  Alcaldia
presenta a l'aprovació del Ple de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, el
seu segon pressupost del mandat 2019-2023, en concret la proposta de
pressupost municipal inicial pel proper exercici 2021, que s'emmarca en
un nou escenari,  que ha de donar resposta a nous reptes i  que ens
obliga a un redisseny de l'estratègia i acció a l'Ajuntament de Barberà
del Vallès. El 2021 serà un any en el que les polítiques públiques hauran
de ser més sensibles que mai al context social i econòmic que patim
derivat dels efectes de la pandèmia de la COVID-19.
La crisi sanitària comporta també una crisi social i econòmica de la que
tan sols hem començat a sentir els seus primers efectes. Estem patint ja
i continuaran produint-se durant bona part del 2021, conseqüències per
a les persones, especialment els col·lectius més vulnerables i també es
preveu  la  continuació  de  l'alentiment  de  l’activitat  econòmica  –que
s’està produint de forma greu durant els darrers tres trimestres de l’any
2020- i que afectarà a empreses i persones treballadores autònomes,
amb una pèrdua alarmant d’ocupació en sectors claus com els serveis,
la restauració, el turisme, la cultura i el lleure, etc. que es vindrà afegir
als mals endèmics de la precarietat i els baixos salaris.



L’exercici del 2021 es presenta en un context general no estable i amb
incerteses  sobre  el  creixement  econòmic,  amb  plena  recessió
econòmica,  amb  repetides  taxes  de  variació  negativa  del  producte
interior brut al llarg de 2020, que ha portat una reducció de l'activitat
econòmica, la disminució del consum i la inversió, i l'increment de l'atur,
i tot això ha dificultat molt l'elaboració. Però sobre tot, la dificultat ha
estat per què la recuperació econòmica temporal del 2015 al 2019 no ha
portat més justícia social, sinó més desigualtat, alhora que l’estat del
benestar  s’ha  debilitat,  situació  que  s'ha  posat  de  manifest  amb
rotunditat durant la crisi sanitària que estem visquem.

Front aquesta triple crisis: sanitària, social i econòmica, i el seus efectes
emocionals, les administracions públiques, i en aquest cas la municipal
de Barberà del Vallès, hem de ser capaces de no deixar ningú enrere i
per  tant  cosir  polítiques  públiques  actives  que  ajudin,  tant  a  les
persones com als agents econòmics i socials, a recuperar-se.

Hi ha sectors vitals en l'estructura econòmica de la nostra ciutat que
caldrà ajudar a recuperar: el petit comerç i els sectors de proximitat, les
pimes, les persones autònomes, etc. I les polítiques actives d'ocupació i
de  rescat  a  les  persones  són tasques en què podem i  volem actuar
immediatament, reforçant els programes que ja executàvem i creant-ne
de nous. Aquesta mirada social i el compromís ambiental, han de basar-
se en el desplegament de les nostres competències, que, sens dubte,
també formen part d’aquells serveis que garanteixen millor qualitat de
vida per a les persones i ens ajuden a corregir els impactes ambientals
que com hem vist també incideixen de manera directa en la pandèmia.

En definitiva unes polítiques locals redistributives amb visió social i de
recuperació verda, solidària i inclusiva que garanteixin als més de trenta
tres mil ciutadans i ciutadanes de Barberà del Vallès, i especialment a
les persones més vulnerables, l’empara del nostre consistori, expressada
en l’accés  als  béns  comuns,  a  l’habitatge,  a  la  lluita  contra  el  canvi
climàtic, la transició cap a una economia sostenible i un canvi de model
productiu  que  centri  els  seus  esforços  en  la  cura  i  en  els  sectors
relacionats amb les energies renovables, la reutilització i el reciclatge,
els consums col·lectius, la recentralització de les activitats econòmiques
en el territori, l'agricultura ecològica, i la producció industrial neta.
El reforç i la dotació de recursos humans i tècnics per gestionar-los són
la mostra més efectiva d’aquests compromisos del govern municipal.



Aquest pressupost conté aquests objectius quantificats econòmicament
des d’una previsió prudent i  realista dels ingressos, tenint en compte
que  s’opta  per  la  congelació  o  contenció  extrema  dels  principals
impostos  i  taxes  municipals,  però  alhora ens podem beneficiar  de la
suspensió  de  les  regles  fiscals  i  la  possibilitat  d’obtenció  de  fons
extraordinaris per afrontar la reconstrucció social i econòmica.
Estem davant d'un pressupost  de manteniment i  amb el  que l'actual
Grup de Govern vol garantir el funcionament dels serveis competencials
del consistori i l'adaptació d'aquests al marc Covid-19, sense deixar de
prestar  cap  servei  directe  a  la  ciutadania,  però  sense  renunciar  a
efectuar inversions, ja que les administracions públiques tenim que ser
motor de l'activitat econòmica i la recuperació dels llocs de treball.
Com cada any,  es  presenta  de manera conjunta  el  pressupost  de la
Corporació, el de la societat mercantil municipal AISA i el de la societat
mercantil  municipal  SABEMSA,  aquestes  dues  darreres  amb  capital
propietat  íntegrament  de  l'Ajuntament  de Barberà  del  Vallès.  D’igual
manera es presenten els pressupostos de la Fundació Barberà Promoció,
ja  aprovats  pel  seu  patronat,  els  quals  no  consoliden  amb  els  de
l’Ajuntament per tenir tractament de fundació.
Volem agrair l'esforç i coordinació, de cadascun dels àmbits d'actuació
municipals,  i  tots  els  seus  treballadors,  per  integrar  les  propostes
realitzades des del Grup de Govern i d'aquesta manera donar cabuda al
màxim de  programes  i  activitats  acordades,  així  com reconèixer  les
aportacions fetes des d’altres sensibilitats polítiques representades al ple
municipal.
A  través  del  pressupost  es  procedeix  a  l’assignació  dels  recursos
municipals a les diferents polítiques, programes i actuacions, projectes i
conceptes  de  despesa  i  aquesta  assignació  obeeix  a  una  lògica  de
priorització orientada envers l’obtenció de resultats i l’acompliment dels
objectius definits pel Govern municipal. 
El projecte de pressupostos 2021, en ple procés d’elaboració del Pla de
Mandat, endarrerida la seva aprovació per la pandèmia de la COVID-19,
el qual concretarà la visió política i estratègica dels propers anys, i es
respecten  tots  els  Plans  d’Acció  Municipal  de  les  diferents  àrees
municipals vigents, a més incorporen el compliment de punts del Pacte
local per la reconstrucció i recuperació social i econòmica de Barberà del
Vallès.
Aquests  Pressupostos  se’n  deriven  per  impulsar  polítiques  que  ens
ajudin a millorar la situació de la ciutadania i  al manteniment d’unes
finances solvents. 



El  procés  d’elaboració  de  la  proposta  de  pressupostos  per  al  2021
segueix els dos grans objectius que regeixen aquest mandat: 

PRIMER OBJECTIU:
DISTRIBUCIÓ I PRIORITZACIÓ ESTRATÈGICA DELS RECURSOS 

El primer objectiu fixat en el procés d’elaboració dels pressupostos és el
d’anar més enllà d’un exercici tècnic d’actualització de partides i poder
disposar de recursos no assignats  que puguin ser objecte de debat i
decisió  política,  assignant  més  recursos  a  aquelles  polítiques  més
prioritàries. 

En  el  projecte  de  pressupostos  2021,  l’assignació  dels  recursos
pressupostaris s’orienta envers les següents grans prioritats: 

- La millora de les competències professionals de les persones com a
factor clau per a la millora de la seva ocupabilitat.
- L’acció social destinada a les famílies, persones que viuen soles, i les
més desfavorides econòmicament, com a element d’integració i cohesió,
promovent la igualtat d’oportunitats.
-  Les accions afavoridores de l’increment de l’activitat econòmica.
-  Un  model  de  ciutat  on  la  seguretat,  la  neteja,  el  transport  i  el
manteniment de l’espai públic esdevenen prioritaris.
-  La  renovació  en  profunditat  de  l'organització  municipal,  on  la
innovació,  tant  des  de  la  vessant  tecnològica  com  organitzativa,  es
constitueix com un factor clau per potenciar i aprofitar el talent de les
persones i guanyar en eficiència.
- La cultura com a factor de cohesió social.



SEGON OBJECTIU:
FINANCES EQUILIBRADES I SOSTENIBLES 

El  segon  objectiu  ja  des  de  la  perspectiva  de  la  gestió,  és  que  el
pressupost ens permeti garantir la sostenibilitat dels comptes municipals
a mig i llarg termini, preservar la solvència i el pagament a proveïdors
en  els  terminis  legals,  mantenir  la  contenció  de  la  despesa  de
funcionament  municipal  amb  l’aplicació  de  mesures  de  millora  de
l’eficiència  i  la  innovació,  renegociant  contractes  sense  afectar
negativament el funcionament dels serveis, així com la priorització de
determinats programes.

Els eixos fonamentals del present pressupost corrent de l’Ajuntament,
són:

- Dotar de totes les despeses fixes d’estructura al pressupost inicial, per
tenir garantida la seva execució durant els dotze mesos de l’any.
- Consolidar la implementació dels recursos humans per a donar una
millor  atenció  a la  ciutadania i  fer  possible les polítiques establertes:
habitatge,  policia  local,  oficina  d’atenció  a  l’empresa,  dinamització
comercial,  serveis  a  les  es  escoles  (consergeries,  vetlladores,...),
potenciació  i  modernització  de  l'organització  municipal  i  impuls  de
l'administració electrònica, i reforçament dels serveis jurídics.
-  Millorar  i  consolidar  els  serveis  de  seguretat  ciutadana,  dotant  de
mitjans materials a la policia local.
-  Incrementar  la  dotació  econòmica  de  les  prestacions  a  persones
vulnerables des de Serveis Socials.
- Manteniment de l’oferta de places a les escoles bressol municipals, així
com a l’escola municipal de música.
- Impuls administratiu i electrònic.
- Millorar la neteja viària i la recollida de residus.
- Polítiques socials amb habitatges dignes.
-  Polítiques  pel  jovent  de  Barberà  del  Vallès  que  afavoreixin  el
creixement personal i  uns espais pel lleure cívic i saludable, així com
una ampla oferta d’activitats adequada a les seves necessitats.
- Persistir  en les polítiques de gènere per  fer  la  nostra societat  més
igualitària, i sobre tot incidir en les polítiques de lluita contra la violència
masclista.



- Continuar els programes per a la Gent Gran del municipi, en especial
pels que són més vulnerables.
- Continuar en la millora i manteniment dels nostres centres educatius.
- Mantenir i ampliar en allò possible l'oferta cultural de la nostra ciutat
-  Mantenir  la  gestió  i  participació  esportiva  i  la  millora  de  les
instal·lacions.
- Promoure el  civisme amb polítiques  i  campanyes més incisives per
afavorir la convivència i el benestar de tota la ciutadania.
- Fomentar les polítiques d’ocupació que millorin les perspectives de la
nostra ciutadania.
- Garantir el benestar animal.
- Ampliar el camp de projecció de Barberà del Vallès en tots els àmbits

Estat del deute 

Complint la previsió realitzada, a final del 2020, tindrem com a deutes
amb entitats financeres la xifra de zero euros.

Tot  i  que  està  previst  a  la  proposta  de  pressupost  per  al  2021  el
finançament  d’inversions  amb  préstecs,  la  intenció  d’aquest  grup  de
govern és no haver d’acudir-hi, ja que l’estimació de romanents a final
d’exercici  serà  suficient  per  acordar  el  refinançament  d’aquelles
inversions  que estiguin afectades per préstec.
 
La  llei  permet  l’endeutament  de  fins  a  un  110,00%  dels  ingressos
corrents, i  en aquest sentit,  l’ajuntament pot  tenir  marge encara per
finançar projectes d’inversions estratègiques per al municipi a mig i llarg
termini  si  s’esgota  la  possibilitat  de  recórrer  al  finançament  amb
romanent. 

El pressupost està calculat de forma que es no generà dèficit. De fet, els
ingressos corrents són superiors a les despeses corrents i això permet
destinar una part d’ingressos corrents a finançar projectes d’inversió i
sobre tot  executar les polítiques pressupostades destinades a accions i
polítiques per a la ciutadania de Barberà, ja que no hem de confondre
l’estalvi  amb disposar de fons de diners per no despesa compromesa
amb  els  ciutadans,  i  més  en  aquests  moments  amb  tipus  d'interès
negatiu en el dipòsits bancaris.



Equilibri pressupostari

El pressupost inicial  que es proposa aprovar per l'exercici 2021 es de
52.726.837,48€,  amb  una  disminució  en  xifres  absolutes  de
460.470,85€; un 0,866%, respecte de l'exercici anterior que va ser de
53.187.308,33€.  La  motivació  del  reajustament  a  la  baixa  del
pressupost es troba en la caiguda de la previsió d'ingressos, tant en
taxes  municipals,  com  de  subvencions  d'altres  administracions
públiques.

Ingressos

La proposta d’ingressos que presentem ha partit de l’anàlisi de l’evolució
dels ingressos durant els darrers anys, així com de les perspectives i
estimacions respecte al 2021. També s’han considerat les expectatives
d’obtenció de recursos d’altres administracions públiques. 

I també s’ha comptat amb l’ingrés dels convenis amb Baricentro. A més
hem ajustat un finançament extern de 4.656.141,23€ euros per assolir
les inversions previstes en aquest pressupost. No obstant aquest grup
de  govern,  no  pretén  acudir  a  aquest  finançament  extern,  i  poder
finançar-ho amb el romanent de tresoreria existent com ja s’ha explicat
anteriorment.

Aquestes previsions ens permeten estimar que per al 2021 disposarem
de menors recursos respecte al pressupost inicial de 2020.

Despeses

La millora del benestar social, es té molt present en aquest pressupost.
Incrementem la nostra despesa en aquesta política, imprescindible en
aquests  moments,  per  a  oferir  un  millor  servei  encaminat  a  la
consolidació de la cohesió social i les millores dels serveis públics de la
ciutadania de Barberà del Vallès. 



A més es consolida el reforç de la plantilla municipal per poder garantir
l’atenció a la ciutadania en tots els serveis que ofereix l’ajuntament.

També mantindrem les actuacions que fomentin l’activitat econòmica i
d’ocupació local a través de la Fundació Barberà Promoció, amb qui s’ha
reforçat  la  coordinació  de  polítiques  públiques  en  aquest  sentit.  Així
mateix,  es  dotarà  de  personal  a  l’Oficina  d’Atenció  a  l’empresa  que
permetrà una major implicació en aspectes de foment empresarial i de
polígons industrials en coordinació amb l’empresa municipal AISA.

Així mateix, la intenció d’aquest equip és reforçar la política social en
habitatge i programes d’ajuda tant per a la gent gran com pel jovent
amb la  millora  en la  dotació i  coordinació  de l’Oficina  pels  Drets  de
l’Habitatge.

La inversió inicial prevista per aquest 2021 dóna molta importància a
l’espai  públic,  a la  transició  energètica,  i  l’adequació  dels  espais  de
prestació de serveis municipals a la ciutadania, i que es troba a prop
dels 8,9 milions d’euros per a realitzar,  entre d’altres, les actuacions
següents:

- Mobiliari nova comissària de policia (130.000,00€)
- Arranjament de parcs infantils (100.000,00€)
- Projectes de transició energètica (200.000€)
-  Millora  energètica  climatització  Instal·lació  Esportiva  Can  Llobet
(475.000,00) 
- Clavegueram (600.000,00€)
- Pasarel·la del Nus del Vallès (4.100.000,00 €)
- Enllumenat públic amb LED (350.000,00€)
- Pista esportiva Pablo Picasso (200.000,00€)

En conclusió, aquest 2021 serà un any on es confirmaran les intencions
programàtiques  en  polítiques  públiques  d’aquest  grup  de  govern,
mitjançant  actuacions  fonamentals  tant  en  benestar  social  com  en
inversions.



Entre tots hem de ser capaços de compatibilitzar,  com ja es dóna a
altres municipis i països, creixement econòmic, imposició adequada amb
serveis  públics  de qualitat  i  igualitaris,  amb alts  nivells  de confiança
ciutadana.

Xavier Garcés Trillo
Alcalde-President
Ajuntament de Barberà del Vallès 

Barberà del Vallès, 11 de novembre de 2020
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