
 
  
 
 
  

 
 
• El Pressupost de l’Ajuntament inclou: 

• L’Estat d’ingressos, on figuren les estimacions dels diferents 
recursos econòmics a liquidar durant l’any 2008, que ascendeixen a 
18.583.866,15 euros, essent els recursos ordinaris de 14.968.597,55 
euros. 

• L’Estat de despeses, on s’especifiquen els crèdits necessaris per 
atendre el compliment de les obligacions, i que ascendeix a 
18.583.866,15 euros essent les despeses ordinàries de 
14.918.597,55 euros. 

 
Així, doncs, el pressupost es presenta equilibrat en els seus estats de 
despeses i ingressos, essent l’estalvi net de 50.000 euros. Evidentment 
ens agradaria molt més gran aquest estalvi, però és el que aquest any i 
molts d’altres és possible de fer. 

 
2. PRINCIPALS MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST DE 2008 RESPECTE 
AL DE 2007. 
 
Abans d’entrar en el detall, el fet més significatiu per als pressupostos de l’any 
2008 és la integració en el pressupost de l’Ajuntament dels pressupostos dels 
Organismes Autònoms Residència Geriàtrica, Municipal d’Esports, Ràdio 
Arenys, Museus d’Arenys i Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu. 
 
• Modificacions als Estats d’ingressos i despeses. 
 
Si considerem els crèdits totals, els ingressos i despeses totals han 
experimentat un increment de 15.975.976,60 euros a 18.583.866,15  euros, el 
que suposa un  increment d’un 16,32%.  
 
Analitzem separadament els dos Estats, els d’ingressos i despeses, i dintre 
d’aquests, els capítols que els composen. 
 

ESTAT D’INGRESSOS 
 
Els ingressos ordinaris experimenten un increment de 13.202.094,08 euros 
a 14.968.597,55  euros, el que suposa un 13,38% més.  

 
• Capítol I. Impostos Directes 
 
Aquest capítol ha experimentat un increment de 5.669.078,90 euros a 
6.051.629,87€, el que suposa un 6,75%. Seguint les diferents figures 
impositives, aquest increment s’explica pel següent: 
1. L’Impost sobre Béns Immobles, Aquest impost enguany no assolirà 

l’import pressupostat. Per l’any vinent s’ha incrementat la base liquidable 
(tot i baixar el tipus impositiu) entre el 6 i el 7%; el que, juntament amb 



les noves altes, implica un creixement respecte a l’any passat d’un 
7,76%.  

2. L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, en què enguany sí que 
es preveu que assoleixi i superi la xifra pressupostada. Es pressuposta 
tenint en compte l’increment del tipus impositiu i l’increment de la 
població d’Arenys, directament relacionada amb el nombre de vehicles, 
el que implica un increment del 7,13%.  

3.  L’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana. Aquest tribut l’any 2007 assolirà l’import pressupostat. En 
tractar-se d’una figura impositiva molt lligada a la situació econòmica, es 
pressuposta prudentment un increment de l’1,18% respecte a l’any en 
curs. 

4. L’Impost d’Activitats Econòmiques, L’increment del coeficient de 
situació per tal d’equiparar-ho al dels municipis del voltant permet que 
s’hagi incrementat l’import pressupostat en un 4,5%.  

 
• Capítol II. Impostos Indirectes 
 
Aquest capítol experimenta un significatiu increment, de 639.665,76 euros a 
735.615,62 euros, el que suposa un 15,00%. Aquest increment 
considerable té la seva explicació en el fet que per a l’any 2008 es preveu 
que es desenvolupi la zona de Valldegata Ponent. 

 
• Capítol III. Taxes i d’altres ingressos 
 
Aquest capítol ha incrementat les seves previsions de 3.053.714,35 euros a 
4.021.665,95 euros, el que suposa un increment del 31,70%. Aquest 
increment ve explicat, entre d’altres motius i principalment, per: 
♦ Principalment, la inclusió de les taxes i preus públics dels Organismes 

Autònoms 
♦ L’augment de les taxes amb l’IPC com a regla general. 
♦ L’execució pressupostària de l’any 2007, que, en general, ha assolit i 

superat les previsions inicials. 
♦ Increment de la població d’Arenys, que provoca que hi hagi més 

sol·licituds de serveis i, per tant, més liquidació de taxes i preus públics. 
♦ L’ampliació de l’escola bressol, que fa que s’incrementi la previsió de 

preu públic per aquest concepte. 
 
• Capítol IV. Transferències corrents 
 
Aquests ingressos corrents experimenten un augment de 3.578.971,54, a 
3.792.065,81€, el que comporta un 5,95%. Aquest increment s’explica pels 
següents motius: 
♦ L’increment de la Participació en els Tributs de l’Estat derivat, previst en 

un 9% aproximadament. 
♦ La consolidació de determinades subvencions recurrents. 
♦ L’increment, en concret, de subvencions en concepte de servei d’Escola 

de Música o d’Escola Bressol, que han augmentat considerablement. 
♦ La inclusió de les subvencions que abans rebien els Organismes 

Autònoms Municipals 



 
  
 
 
  

♦ S’ha de tenir en compte, tanmateix, la no previsió de la subvenció per a 
l’Escola Taller, ja que a data d’avui no s’ha concedit encara. 

 
• Capítol V. Ingressos Patrimonials 
 
Aquest capítol experimenta un increment de 260.663,53€ a 367.620,30€, un 
41,03%. Aquest augment s’explica fonamentalment per l’increment dels 
interessos bancaris. 
 
• Capítol VI. Alienació de les Inversions Reals 
 
Es pressuposten 830.000€ de venda de patrimoni municipal. Es preveu 
alienar una finca propietat de l’Ajuntament situada al carrer Capellans i la 
casa coneguda com a Can Ramon de les Aigües. 

 
ESTAT DE DESPESES 
 
Les despeses ordinàries (capítol I a IV, més capítol IX), experimenten un 
creixement de 13.158.594,08 euros a 14.918.597,55 euros el que suposa 
un increment del 13,38%.  
 
• Capítol I. Despeses de Personal 
 
Aquest capítol experimenta un increment de 5.602.289,31 euros a 
6.918.738,00 euros, és a dir, un 23,50%. Aquest increment, on s’ha de tenir 
en compte que no s’ha pressupostat l’Escola Taller que sí estava inclosa 
l’any 2007, es deu, entre d’altres: 

 Fonamentalment, la inclusió del personal dels Organismes Autònoms. 
 A l’increment, un any més, que prescriu el projecte de Llei de 

Pressupostos Generals de l’Estat, un 2% més un 100% d’una 
mensualitat de complement de destí per a cadascuna de les pagues 
extraordinàries, o import equivalent per al personal laboral. 

 A la creació de noves places, com són: 3 agents per a la policia local, 1 
administratiu per a l’Àrea de Serveis Econòmics (s’amortitza la plaça 
d’auxiliar administratiu) 1 administratiu i 1 tècnic de gestió per a la futura 
Àrea de Recursos Humans, 1 administratiu per a la futura Oficina 
d’Atenció al Ciutadà, 1 auxiliar administratiu per a l’Àrea de Serveis 
Tècnics, 1 auxiliar administratiu per a l’Àrea de Salut, 1 administratiu per 
a l’Àrea d’Alcaldia, 1 conserge per al CEIP Joan Maragall. 

 A la consignació per major nombre de mesos de places existents, com 
ara la d’encarregat de la Brigada, tècnic auxiliar informàtic o auxiliar 
administratiu de l’Àrea de Promoció Econòmica. 

 A la inclusió d’una partida per crear, d’acord amb la legislació vigent, un 
Pla de Pensions per al personal municipal. 

 
• Capítol II. Despeses en béns corrents i serveis 
 



Aquest capítol s’incrementa de 4.900.889,41 euros a 6.040.241,75 euros, el 
que suposa un 23,25%.  Aquest increment s’explica, de forma similar a l’any 
passat: 
♦ Fonamentalment, per la inclusió de les despeses dels Organismes 

Autònoms Municipals. 
♦ Per les revisions de preu dels diferents contractes de subministraments i 

serveis adjudicats, així com l’increment, al voltant de l’IPC, de la resta de 
prestacions. 

♦ Per l’increment de serveis de forma significativa com és el Servei 
d’Atenció Domiciliària (de 30.000 a 50.000 euros), atencions 
assistencials de Benestar Social (de 45.000 a 50.000 euros),  o el de 
Manteniment de Parcs i Jardins i Arbrat (de 25.000 a 52.500), o el 
d’estudis i treballs tècnics de promoció local (8.000 a 12.000), festes 
populars (de 140.000 a 152.000), activitats d’estiu de joventut (de 28.000 
a 35.000), l’augment de subvencions corrents de cooperació (de 10.000 
a 15.000), l’augment important en governació (1.165.125 a 1.304.550) o 
l’augment de la dotació al salvament de platges a l’estiu per a augmentar 
el servei de vigilància i salvament (60.500 a 70.000). 

♦ Per a la consignació per tot l’any de serveis com el d’Escola Bressol 
Municipal (de 240.000 a 366.750 euros) i lloguer mòduls (28.250 a 
118.000) . 

♦ Per l’increment de subministraments derivats dels lloguers d’equips 
d’oficina o de vehicles. 

♦ Altres prestacions, com és el cost de tractament des residus derivats de 
les restes vegetals (25.000 euros que farà eliminem l’abocador del 
frontori). 

♦ La inclusió de noves regidories com la de Mobilitat, Nova ciutadania, de 
la Dona i la potenciació de Participació Ciutadana (de 10.750 a 20.750). 

 
• Capítol III. Despeses Financeres 
 
Aquestes despeses incrementen de 247.732,56€ a 348.625,35€, un 
increment del 40,73%. L’increment dels tipus d’interès i el major 
endeutament en termes absoluts és la raó fonamental que explica aquest 
significatiu increment. 
 
• Capítol IV. Transferències corrents 
 
Les transferències corrents disminueixen dràsticament d’1.190.766,97€ a 
345.917,45€, un -70,95%. L’explicació l’hem de buscar en la desaparició de 
les transferències als Organismes Autònoms per la seva integració a 
l’Ajuntament.  

 
• Capítol VI. Inversions Reals 
 
Per l’any 2007 les inversions reals importaran 3.614.268,60€, un 50,74% 
més que l’any 2007 (2.397.682,52 euros). Aquest increment s’explica, 
entre d’altres, per la major inversió derivada de la consignació de les 
inversions finançades amb l’alienació de patrimoni i per la inclusió de les 
inversions dels Organismes Autònoms Municipals.  


