
 

 

1 

 

 

 

MEMÒRIA D’ALCALDIA 

 

 

Arribat l’últim trimestre de l’any 2020, l’equip de govern presenta el pressupost 

municipal per a l’exercici 2021. 

 

L’anualitat 2020 ha estat marcada per la pandèmia de la COVID-19, que ha afectat la 

normal execució del pressupost augmentant la despesa en programes com son els de 

foment de l’ocupació, assistència social primària o salubritat pública, i disminuït en 

altres programes com són les festes populars, l’associacionisme ciutadà entre d’altres. 

 

Pel que fa als ingressos, l’exercici 2020 s’ha produït una contracció dels ingressos 

provinents dels serveis prestats per l’Ajuntament i finançats a través de taxes i preus 

públics (Escola Bressol, ocupació via pública, entrades piscina municipal, etc.), mentre 

que correlativament s’ha experimentat un petit creixement en les transferències 

procedents d’altres administracions com a conseqüència de les ajudes posades a 

disposició de les entitats locals per altres administracions supramunicipals. 

 

Entre algunes de les mesures adoptades per millorar el finançament local, destaca 

l’Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020, avalat pel Congrés del 

Diputats en sessió de 20 d’octubre de 2020, pel qual es suspèn l’aplicació de les 

regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021. Aquesta mesura, permet a l’Ajuntament 

evitar l’aprovació d’un Pla Econòmic Financer com a conseqüència de l’incompliment 

de les regles fiscals en la liquidació de l’exercici 2020, i permet fer ús del romanent 

líquid de tresoreria per al finançament de despeses d’inversió, que a 31 de desembre 

de 2019 ascendia a 3.124.094,06 euros. 

 

A l'hora d’elaborar el pressupost per a l’exercici 2021, s’han tingut present totes 

aquestes variables, ja que és previsible que els primers trimestres de l’exercici 2021 

continuï la tònica del final de l’exercici 2020. Per la qual cosa ha imperat la prudència 

en quant a la previsió d’ingressos i per altra banda s’han reforçat els programes de 

despesa que han suportat una major tensió durant l’exercici 2020. 

 

A més, la suspensió de les regles fiscals, ha permès a l’entitat finançar el programa 

d’inversions amb el mencionat romanent líquid de tresoreria, la qual cosa fa que no 

s’hagi previst inicialment en el pressupost, però que aflorarà a través de modificacions 

de crèdit. 

 

Per tot això es presenta un pressupost equilibrat per un import total de 9.674.966,60 

euros. És un pressupost que intenta donar resposta econòmica a les necessitats 

actuals del municipi, potenciant els programes més afectats per la crisi, sense 

abandonar els serveis i actuacions que es realitzen de forma anual. 
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De l’anàlisi de les dades del projecte de Pressupost per l’exercici 2021 es pot veure 

que hi ha una disminució respecte el Pressupost inicial de l’exercici 2020. Com s’ha 

comentat, la causa d’aquesta disminució és deguda a què les inversions que es 

plantegen realitzar durant el 2021 es finançaran amb romanent, per la qual cosa no 

poden ser previstes inicialment. 

 

La present memòria s’estructura en tres parts, en primer lloc s’analitzen per capítols 

els pressupostos d’ingressos i despesa de l’exercici 2021, comentant les principals 

variacions. En segon lloc, s’analitza per àrees i programes els diferents capítols de 

despesa, amb la finalitat de clarificar el destí dels crèdits previstos. I finalment, es fa un 

breu esment als annexos del pressupost municipal i les bases d’execució. 

 

 

ANÀLISI DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS PER CAPÍTOL 

  

Estat Ingressos: 

 

L’estat d’ingressos recull els drets que es preveuen liquidar durant l’exercici 2021. 

Aquest estat té caràcter estimatori i no limitatiu, la qual cosa suposa que durant 

l’exercici les previsions inicials poden veure’s elevades a l’alça o a la baixa sense 

limitar l’acció de l’equip de govern, al contrari que l’estat de despeses. 

 

 
 

L’elaboració de les previsions d’ingressos ha estat realitzada seguint el principi de 

prudència. 
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Tot seguit s’exposa per capítols les principals novetats: 

 

 

Cap.1. Impostos Directes 

 

Aquest capítol que recull els impostos de béns immobles, l’impost de vehicles de 

tracció mecànica, l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana 

i l’impost d’activitats econòmiques. 

 

S’ha previst una disminució de l'1,69% respecte a les previsions inicials de l’any 2020. 

Aquesta previsió s’ha elaborat partint de les dades d’execució del pressupost de 2019 i 

2020, preveient-se un increment en l’impost de béns immobles motivat per la revisió 

cadastral de l’exercici 2012 i per l’aparició de nous fets imposables que fins ara no 

s’havien liquidat. 

 

El motiu de la reducció global, és la previsió a la baixa de l’impost sobre l’increment 

dels terrenys de naturalesa urbana. 

 

 

Cap.2. Impostos Indirectes 

 

Les previsions del capítol 2, conformat pel l’impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres, s’han augmentat en base als drets reconeguts durant el 2020, que ascendeixen 

a més de 100.000,00 euros, per la qual cosa s’experimenta una variació del 53.85% 

sobre l’exercici anterior. 
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Aquest increment es deu principalment a la incorporació de nou personal i la 

reorganització del departament de territori durant l’exercici 2019 i 2020, que ha permès 

donar sortida al retard acumulat en la resolució dels expedients, com per exemple les 

llicències d’obres. 

 

 

Cap. 3 Taxes i altres Preus Públics 

 

El capítol 3, que recull les taxes i preus públics de l’Ajuntament, s’ha ajustat a la baixa, 

ja que la situació de crisi sanitària ha afectat profundament a aquest capítol. Per això, i 

de forma prudent s’ha fet una previsió inicial bastant ajustada que parteix de les dades 

de la liquidació del pressupost de 2019. 

 

En tot cas és un capítol que es preveu pot experimentar variacions a l’alça degut a 

actuacions com és la regularització dels guals, ocupació de la via pública, etc. o 

l’aprovació de noves ordenances fiscals. 

 

 

Cap. 4 Transferències corrents 

 

Aquest capítol recull les transferències corrents procedents d’altres administracions 

sent les més destacables la participació en tributs de l’estat i el Fons de Cooperació 

Local depenent de la Generalitat de Catalunya. 

 

En general, el capítol 4 del pressupost d’ingressos, s’ha ajustat a l’alça degut a que es 

preveuen nous ingressos respecte a exercicis anteriors, fonamentalment motivats per 

les línies d’ajuda que han posat les entitats supramunicipals a disposició de les entitats 

locals per fer front a la situació de pandèmia actual.   

 

Cal mencionar que aquest capítol fluctua d’any a any, per la qual cosa és difícil 

realitzar una previsió ajustada, raó per la qual l’increment previst respon a un principi 

de prudència.    

 

 

Cap. 5 Ingressos patrimonials 

 

Per l’exercici 2021 s’augmenten les previsions respecte a l’exercici anterior un 7,58%. 

Aquesta variació ve motivada per els cànons que es preveuen liquidar en l’exercici 

2021, respecte a les concessions administratives de l’Ajuntament. 

 

En concret, la concessió de l’abastament d’aigua potable rendeix a l’Ajuntament un 

cànon de 20.000,00 euros anuals. En l’actualitat estan pendents de liquidació els 

exercicis 2016 i 2017, que es liquidaran el 2020, preveient-se que el 2021 es liquidaran 

els exercicis 2018 i 2019, la qual cosa motiva el mencionat increment. 
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Cap. 6 Alineació d’inversions reals 

 

Inicialment no es preveu cap ingrés per aquest concepte. 

 

 

Cap. 7 Transferències de capital 

 

Els capítol 7, que recull les transferències rebudes per l’ajuntament destinades a 

inversions, passa d’una previsió inicial de zero en 2020, a unes previsions inicials de 

2021 de 325.126,60 euros, la qual cosa suposa un total de 3,4% sobre el total de 

pressupost d’ingressos. 

 

Aquest increment ve motivat per dos grans programes d’inversions finançats per la 

Diputació de Barcelona a través del Programa General d’Inversions 2020-2023 i el 

programa de Millora de Camins Municipals 2020-2021. 

 

El primer suposa una previsió d’ingressos destinats a inversió de 309.000,00 euros, i el 

segon suposa unes previsions d’ingressos de 13.126.90 euros. 

 

S’inclou igualment una transferència que anualment destina la Generalitat de 

Catalunya, per a l’adquisició de llibres a la biblioteca municipal. 

 

 

Cap. 9 Passius financers 

 

El ingressos derivats d’operacions de crèdit es redueixen un 91,96% respecte a 

l’exercici anterior. 

 

Aquesta reducció es deu principalment a l’augment de les transferències de capital 

destinades a inversió (capítol 7) i a la suspensió de les regles fiscals, que permetran 

incorporar, via modificació de crèdit, inversions a finançar amb romanent de tresoreria. 

 

No obstant això, s’ha de posar de manifest que en futurs exercicis és necessari evitar 

recórrer a l'endeutament per finançar les inversions ”corrents”, és a dir aquelles 

inversions que es realitzen tots els anys, i recórrer únicament per finançar grans 

inversions com puguin ser les de millora d’espais públics, equipaments municipals, etc. 

 

 

ANÀLISI DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOL 

 

Estat Despeses: 
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L’estat de despesa recull els crèdits necessaris per atendre les obligacions de l’entitat. 

Aquests crèdits tenen caràcter limitatiu, de tal forma que l’acció de govern es veu 

limitada pel pressupost de despeses, en el sentit que no poden contraure’s obligacions 

per import superior als crèdits previstos. 

 

 
 

El pressupost de despesa s’organitza d’acord amb el cartipàs municipal aprovat per 

Decret d’Alcaldia 2019-0600, de 28 de juny de 2019. Resumidament s’han establert 

quatre grans àrees: Alcaldia, Economia i Serveis Generals, Polítiques Socials i 

Polítiques Territorials. Alhora, aquestes grans àrees es desagreguen en un total de 

divuit seccions, que recullen tots els serveis municipals. 
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Tot seguit s’explica l’estat de despesa per capítols (en l’apartat següent s’explica per 

àrees i programes): 

 

 

Cap. 1 Despeses de personal 

 

El capítol 1 recull les retribucions del personal de la corporació. Aquest capítol 

augmenta respecte a 2020 en un 1.14%. 

 

Aquest increment es deu, per una banda a la variació normal que experimenten les 

retribucions al llarg del temps (al voltant d’un 0,12% respecte a l’exercici anterior), i a 

l’aportació que es realitza durant l’exercici 2020 per potenciar els plans d’ocupació, 

que representa un increment del 1,02% del total del capítol 1. 

 

Durant l’exercici 2020, a més de les aportacions que realitzen altres administracions, 

s’ha previst que l’Ajuntament destini 50.000,00 euros addicionals a plans d’ocupació, 

amb la finalitat de fomentar l’ocupació a nivell local. 

 

No s’ha previst la creació de nous llocs de treball, ni l’augment de cap tipus de 

retribució. 

 

De fa uns anys enrere, l’entitat es troba immersa en un procés de valoració de llocs de 

treball i la seva aprovació pot significar una modificació d'aquest capítol.  

 

 

Cap. 2 Béns corrents i serveis 

 

Aquest capítol, recull despeses de diversa índole destinades a la prestació de serveis 

públics. Respecte el 2020 experimenta un ajust a la baixa del 0,95%, es consignen un 

total de 3.423.120,00 euros. 

 

En l’apartat anàlisi del pressupost de despeses per àrees i programes, s’explica amb 

més detall quin són els serveis que han augmentat respecte a l’any anterior i quins 

s’han ajustat a la baixa. 

 

 

Cap. 3 Interessos de les operacions de crèdit 

 

Disminueixen un 4,17% respecte al pressupost de 2020. Es preveu que aquesta xifra 

disminueixi encara més en futurs exercicis ja que durant l’exercici 2020 i el 2021 

s’amortitzen diverses operacions de crèdit, la qual cosa unida a evitar contraure nous 

préstecs per inversions “corrents”, permetrà reduir aquesta xifra. 
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Cap. 4 Transferències corrents 

 

El capítol 4, que recull les subvencions atorgades per l’Ajuntament, ha estat 

incrementat un 17,45% respecte a  l’exercici anterior. El principal motiu es el reforç 

necessari que es fa per mitigar l’impacte de la crisi sanitària, i que té el seu major 

reflex en els programes de Comerç i Serveis Socials 

 

 

Cap. 5 Fons de contingència 

 

No es preveu. 

 

 

Cap. 6 Inversions reals 

 

El capítol 6, destinat a la realització d’inversions de capital, és de 366.126,60 euros, el 

que suposa un 3,8% del pressupost de despesa. 

 

Aquest capítol experimenta una disminució respecte a l’exercici anterior. La causa és 

la suspensió de les regles fiscals per a l’exercici 2020-2021, que permet a l’ajuntament 

finançar inversions via modificació de crèdit, fent ús del romanent de tresoreria. 

 

Durant el Ple de novembre de 2020, es va aprovar inicialment una modificació per 

import de 551.000,00 euros, amb la finalitat que siguin incorporats a l’exercici 2021 per 

haver estat aprovades en l’últim trimestre de 2020. 

 

Les principals inversions de l’exercici, incloent les tramitades via modificació de crèdit, 

s’especifiquen en els apartats següents. 

 

Cap. 7 Transferències de capital 

 

No es preveu. 

 

 

Cap. 9 Passius financers 

 

L’import previst al Capítol 9 és de 476.302,45 euros, els quals corresponen a les 

amortitzacions dels préstecs concertats amb venciment en l’exercici 2021. 

 

Com s’ha comentat, durant l’exercici 2021 s’amortitzaran diversos préstecs, la qual 

cosa permetrà reduir aquests crèdits en exercicis futurs. 
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ANÀLISI DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER ÀREES I PROGRAMES 

 

 

 

Les principals variacions per àrea i secció del pressupost de despesa són les 

següents: 

 

Àrea 1: Alcaldia 

 

Organització, Transparència i Bon Govern 

 

Es mantenen les retribucions, tant d’alcaldia com les dietes per assistències, així com 

les aportacions efectuades als grups municipals conforme a l’Acord de Ple de 4 de 

juliol de 2019. 

 

Es redueix la partida relativa a les despeses relatives a assignacions dels membres de 

la corporació i les dietes per assistència a òrgans col·legiats, ja que al 2020 aquesta 

despesa es va sobrevalorar. 

 

Les transferències a altres administracions s’agrupen en aquesta secció amb la 

finalitat de facilitar la gestió de les quotes d’associats. 

 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

 

Es preveu un increment global del capítol 2, especialment motivat per les despeses en 

telecomunicacions, ja que s’han contractat a través de el Consorci LOCALRED les 

línies de telèfon que substituiran a l’actual centraleta per tecnologia IP. 

 

Amb voluntat de continuar millorant els equips informàtics i els sistemes de 

comunicació de l’Ajuntament, es preveu inversió en equips informàtics per un total de 

40.000,00 euros. En el cas de les aplicacions informàtiques, es minora el crèdit inicial 

ja que en l’actualitat es fa més ús del pagament per ús o cànons. 

 

Serveis Generals - Secretaria 

 

En general no experimenten variacions significatives els crèdits assignats a aquesta 

secció. La major part de la despesa es destina a despeses de personal. Altres 

despeses significatives són les despeses d’assegurances, publicacions en diaris 

oficials, bases de dades i material d’oficina en general. 

 

En matèria d’arxiu municipal, es mantenen les despeses de capítol 2, destinades 

fonamentalment a sufragar despeses de digitalització de documents (Programa Xarxa 

d’Arxius Municipals de la DIBA), compra de material, el servei de destrucció 

documental i altres activitats. En l’exercici 2020 s’ha iniciat la implementació del 
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programa de gestió de l’arxiu que finalitzarà en 2021, i que es finança amb crèdits 

d’inversió. 

 

En matèria d’associacionisme es preveuen subvencions nominatives per a les 

associacions de veïns de Can Canyameres, Pedrasanta i Can Vinyals, així com una 

subvenció nominativa a l’Associació Veïns del Món. 

 

Seguretat Ciutadana 

 

Aquesta secció recull les despeses relacionades amb la Policia Local de Sentmenat, 

format principalment per despeses de personal. 

 

Les despeses corrents venen constituïdes pel lloguer de vehicles (en modalitat de 

renting), lloguer d’equips (sistemes de comunicació, etc.) i altres despeses. 

 

Dins de la secció s’han previst noves inversions per enfortir el servei en general. En 

concret es preveu l’adquisició de terminals de comunicació portàtils i la renovació de 

l’etilòmetre. 

 

Es manté la subvenció a Entitats de Protecció Civil, amb un import de 5.000,00 euros. 

 

 

Àrea 2: Economia i Serveis Generals 

 

Recursos Humans 

 

Aquesta secció recull les despeses de personal del servei de Recursos Humans i 

despeses relacionades amb la gestió diària del mateix, com són les d’assessorament 

en matèria de recursos humans, uniformes i equips de treball, despeses provinents 

d’oposicions i proves selectives, etc. 

 

Destacar que es mantenen les despeses en formació i perfeccionament del personal i 

gratificacions per serveis extraordinaris, així com altres despeses d’acció social 

(natalitat, matrimoni, ajudes oftalmològiques, etc.). 

 

Gestió econòmica 

 

Les despeses corresponents al deute públic es redueixen respecte a l’exercici anterior. 

La resta de despeses es correspon en despeses de personal i despeses financeres, 

manteniment de comptes bancaris, tributs i despeses de recaptació de l’Organisme de 

Gestió Tributaria. 

 

En 2020 i 2021 finalitzen diversos préstecs, la qual cosa permetrà reduir la càrrega 

financera en futurs exercicis. 
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Promoció econòmica 

 

En matèria de promoció econòmica destaca l’esforç que s’ha realitzat per augmenta 

les despeses destinades tant a foment de l’ocupació com a comerç. 

 

En foment de l’ocupació es destinen un tota de 145.000,00 euros a la concertació de 

plans d’ocupació local, dels quals 50.000,00 euros, són aportats per l’Ajuntament, 

mentre que la resta venen finançats per la Diputació de Barcelona i el Servei 

d’Ocupació de Catalunya. 

 

Les despeses corrents de la secció, recullen partides destinades a la formació, i altres 

serveis. La disminució que experimenten globalment, es deu a la finalització d’un 

contracte d’assessorament dut a terme en el marc de l’AMERC. 

 

Pel que fa al capítol 4, es preveuen 16.000,00 euros de transferències al Consell 

Comarcal i 6.000,00 euros per finançar projectes de l’AMERC. 

 

Respecte a comerç, el global del programa augmenta un 35% fonamentalment degut a 

la previsió d’una subvenció de 50.000,00 euros destinada a pal·liar les pèrdues dels 

comerços, autònoms i petits empresaris del municipi a causa de la crisi sanitària. 

 

Igualment, dintre del capítol 4, destaquen les subvencions nominatives a les 

Associacions d’Empresaris i Comerciants de Sentmenat, dotades amb 4.000,00 euros 

cadascuna. 

 

El capítol 2 del programa de comerç es manté amb una petita variació respecte a 

l’exercici anterior, tot preveient que durant el 2021 puguin reprendre’s les activitats que 

habitualment es desenvolupaven i contant amb el cost de la revista de comerç i altres 

campanyes de publicitat. 

  

 

Àrea 3: Polítiques Socials 

 

Ensenyament, Famílies i Joventut 

 

Aquesta secció recull les despeses de personal dels serveis tècnics, l’escola bressol i 

els serveis de consergeria destinats a instal·lacions educatives. Destacar que es 

preveu que durant l’exercici 2021 es destini personal al servei de consergeria de 

l’Escola Bressol. 

 

En general les despeses en bens i serveis es mantenen sense grans variacions. 

 

En matèria de subvencions, es recullen les subvencions a entitats educatives, 

subvencions al transport escolar i el programa aprendre a Nedar en matèria 
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d’ensenyament. Pel que fa a joventut es manté la subvenció nominativa a favor de 

l’Associació Festa Major Jove. 

 

En general les inversions d’aquesta secció experimenten una baixada respecte a 

l’exercici anterior ja que es tracta d’actuacions i necessitats ja cobertes com les de 

mobiliari, reparació del sòl de l’Espai Jove i adquisició d’equips (jocs diversos, equips 

electrònics, etc.). 

 

Cultura i Festes 

 

Aquesta secció recull la promoció cultural, festes i el servei de biblioteques. En general 

s’ha intentat mantenir la despesa corrent en aquesta secció, si bé es previsible que per 

qüestions sanitàries es vegi limitat el desenvolupament normal de les activitats. 

 

Tot i així en matèria cultural es preveuen despeses per als projectes del XI Festival 

Internacional d’Arpa de Sentmenat, Estiu Cultura 2021 i concerts de primavera, i les 

festes populars. 

 

Pel que fa a l’àmbit subvencional, es preveuen subvencions nominatives a favor de la 

Societat Coral (13.500,00 euros), Associació Taller d’Art (8.000,00), Associació Grup 

d’Amics del Museu Arxiu (5.500,00 euros), Associació de Geganters i Grallers 

(1.500,00 euros), Centre Cultural Casa d'Andalusia (2.000,00 euros), Associació de 

Sant Antoni Abat i Bastoners de Sentmenat (1.000,00 euros respectivament), 

Associació Sentcremats (2.000,00 euros) i Associació Amics de la Radio Sentmenat 

(3.500,00 euros). 

 

Durant l’exercici 2020 moltes d’aquestes associacions, així com les associacions de 

veïns o l’Associació Veïns del Món, han renunciat a les respectives subvencions, per la 

qual cosa s’ha decidit preservar aquests recursos de cara al 2021. Moltes de les 

despeses 2020 i les del 2021, en funció de l’evolució de la pandèmia, han estat per 

l'adaptació del actes a les noves mesures sanitàries, hi ha hagut un augment en 

despeses de controladors i adaptacions dels espais per poder realitzar els espectacles, 

també cal destacar que hem apostat per la difusió d’espectacles en streaming i l’ús de 

les xarxes socials i això ha generat una nova despesa. Compensada, així, amb 

algunes de les festes que no s'han pogut realitzar, amb formats adaptats a les noves 

mesures sanitàries i a un nou model de la difusió de la cultura. 

 

Pel que fa al servei de biblioteques, es mantenen els crèdits d’acord amb l’exercici 

anterior, que es destinen fonamentalment a cursos, conferències i tallers diversos. 

 

Esports 

 

Per al 2020, es mantenen els crèdits per manteniment de les instal·lacions esportives, 

neteja, conservació, etc. 
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En matèria de promoció de l’esport, les activitats esportives es reassignen al programa 

de salut pública, ja que és aquesta regidoria la que gestiona aquesta despeses. 

  

Pel que fa al capítol 4, s’augmenta de forma extraordinària la subvenció a entitats 

esportives en 10.000,00 euros. La causa d’aquest augment té per finalitat pal·liar les 

despeses que les diferents associacions esportives del municipi han patit com a 

conseqüència de la crisi sanitària (pagament de fitxes el 2020 que no han pogut tornar-

se, pèrdues d’ingressos, etc.). 

 

Es preveu la subvenció d’explotació del Centre Esportiu Municipal de Sentmenat, que 

finalitzava en 2020, però que degut als dèficits estructurals de la concessió haurà  que 

prorrogar-se a futur, per poder donar continuïtat a un servei que es considera 

dinamitzador de l’activitat esportiva en l’àmbit del municipi. 

 

Benestar Social i Gent Gran 

 

Aquest programa es reforça amb la finalitat de donar resposta a la crisis social i 

econòmica que ha provocat la crisi sanitària. L’equip de Serveis Socials ha detectat un 

repunt dels usuraris en els serveis del banc d’aliments i ajudes d’urgència social (ajuts 

subministraments, medicaments, habitatge, etc.) per la qual es procura reforçar aquest 

servei. 

 

Destaquen en aquest apartat les despeses corrents relatives a l’Espai Socioeducatiu, 

transport adaptat i serveis preventius, el Servei d’Assistència domiciliaria (SAD) i el 

banc d’aliments. Igualment, existeixen despeses diverses en matèria d’igualtat, 

polítiques LGTBI, conveni amb l’UPC, etc. 

 

En concret, en matèria d’igualtat i polítiques LGTBI, s’han realitzat reunions amb 

entitats de caràcter supramunicipal, amb l’objectiu d’obtenir assessorament en termes 

legals d’Igualtat i posar en comú estratègies i unificar criteris per establir camí conjunt 

amb l’objectiu d’elaborar el Pla  d’Igualtat de l’Ajuntament, amb la continuïtat de 

ampliar plans i protocols que son recomanables tenir-ho. 

 

Aquest equip de govern es conscient que els projectes que tenim en marxa es un llarg 

camí però estem molt compromesos en crear tots els que siguem capaços de fer. 

 

Pel que fa al programa del Rebost Solidari, després de la reunió mantinguda el dia 26 

d’octubre amb el Coordinador dels Delegats Comarcals de la Fundació Banc dels 

Aliments de Barcelona i el Delegat Comarcal del Vallés Occidental de la Fundació 

Banc dels Aliments de Barcelona, la Regidora d’Acció Social de l’Ajuntament de 

Sentmenat està treballant per complir amb els requisits exigits per tal d’adherir-se al 

programa, que es preveu a partir de gener de 2021. 
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L’adhesió a aquest programa, permetrà a l’ajuntament tenir accés als productes 

d’alimentació del Banc d’Aliments, reduint la despesa que fins ara era finançada en la 

seua totalitat per l’ajuntament. 

 

Finalment, en matèria de cooperació internacional aquest equip de Govern te el 

compromís de mantenir, la col·laboració amb el Fons Català de Cooperació i 

Solidaritat, aportant un pressupost que pugui arribar a els projectes que estiguin actius 

amb la finalitat de poder complir amb els nostres objectiu. 

 

Sanitat i Serveis de Salut 

 

Aquesta secció recull, per una banda la protecció de la salubritat pública, i per altra els 

serveis de salut. 

 

La primera agrupa les despeses relatives a recollida d’animals (39.930,00 euros 

anuals), control de colònies (12.000,00 euros), l’adquisició de pinso per a les colònies i 

els productes  de desinfecció i desinsectació dels espais destinats per les colònies de 

gats, control de plagues, etc. A més, una despesa destacable la constitueixen el 

rènting dels aparells desfibril·ladors (DEAS). 

 

El servei de salut, agrupa les despeses relatives a activitats esportives dins del 

programa Fem Salut, que durant l’exercici 2020 ha estat suspès però que s’espera 

reprendre dins de l’exercici 2021. Igualment aquest programa recull despeses en 

material sanitari per a l’adquisició d’equips de protecció i material desinfectant per fer 

front a la crisi sanitària. 

 

 

Àrea 4: Polítiques Territorials i Sostenibilitat 

 

Serveis Generals- Edificis, Instal·lacions i Vehicles Municipals 

 

Aquesta secció recull les despeses de manteniment i neteja d’edificis, conservació 

d’elements de transport i subministraments diversos. 

 

Cal assenyalar que es preveu que durant l’exercici 2021 siguin objecte de licitació els 

contractes de manteniment d’edificis i neteja. 

 

Aquesta secció es manté invariable. S’experimenta una davallada degut a que es 

traslladen a enllumenat públic crèdits corresponents a despeses relatives al 

subministrament d’electricitat de via pública. 

 

Urbanisme i Via Pública 
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En matèria d’urbanisme i via pública, a més de les despeses corresponents a 

personal, es preveu despeses en estudis i treballs tècnics amb la finalitat de redactar 

els projectes executius necessaris per realitzar inversions. 

 

A proposta de l’oposició, es preveu actualitzar els projectes executius corresponent al 

Centre d’Entitats i a l’edifici de Cal Millonari, amb la intenció de poder aprovar-los 

durant l’exercici 2021. 

 

Dintre de les inversions a realitzar, es preveu la redacció del projecte de 

peatonalització del Casc Antic, dotat amb 80.000,00 euros i finançat en el marc del 

Programa General d’Inversions 2020-2023 de la Diputació de Barcelona. 

 

Igualment, dintre d’aquesta secció està prevista la realització d’unes obres de millora 

en la rotonda de Can Sorts, que augmentaran l’amplada de la vorera, millorant la 

pavimentació, el pintat de les vies, delimitant una zona de bus escolar, etc. de l’entorn 

de l’Escola Can Sorts. Aquesta inversió que apareixerà com a conseqüència d’una 

modificació de crèdits estarà dotada amb 48.400,00 euros. 

 

Medi Ambient i Medi Natural 

 

En aquesta secció es mantenen els crèdits destinats a millora de parcs i jardins i 

protecció del medi ambient. Les principals despeses associades són els treballs de 

poda, manteniment i obertura de franges de protecció, enjardinament, etc. 

 

En matèria d’inversions destacar els crèdits destinats a la segona fase de millora de 

camins, del qual es preveuen 13.126,60 euros. La redacció del projecte de millora i 

recuperació de la Riera de Sentmenat, dotat amb 80.000,00 euros. 

 

Es preveu una partida de 15.000,00 euros per a la millora de parcs infantils i zones 

d’esbarjo en general. 

 

Destacar que inicialment estava prevista la millora de la Plaça 1 d’Octubre, però que 

com a conseqüència de la suspensió de les regles fiscals s’ha decidit finançar aquesta 

amb romanent de tresoreria. Aquesta inversió, d’uns 510.000,00 euros, té per objecte 

equipar un parc d’aigua al centre de la plaça i reurbanitzar l’entorn per millorar un punt 

neuràlgic del municipi. 

 

Dintre del capítol 4, es preveu la subvenció a l’agrupació de Defensa Forestal L’Alzina. 

 

Benestar comunitari 

 

Aquestes aplicacions recullen les despeses de recollida i tractament de residus, neteja 

viaria i enllumenat públic. 
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En matèria de residus destaca el contracte de recollida de residus, que caduca en 

2021, per la qual cosa ja s’està treballant en la recollida de residus porta a porta. 

 

En aquest sentit, es preveu en 2021 una inversió de 80.000,00 euros per crear illes 

tancades (“zones d’emergència”) per a la recollida selectiva de residus, en 

consonància amb la recollida selectiva porta a porta. 

 

En matèria de neteja viaria i enllumenat públic, es mantenen els crèdits de forma 

general. Destacar que com s’ha comentat es traslladen a subministrament d’energia 

elèctrica, crèdits que anteriorment es trobaven recollits en administració general. 

 

Mobilitat 

 

En matèria de mobilitat es preveu impiament una transferència de crèdit de 5.000,00 

euros a favor de la Diputació de Barcelona, que té per objecte cofinançar el projecte de 

mobilitat urbana. 

 

Igualment, durant l’exercici 2021 caldrà executar millores en matèria de mobilitat 

(parada de bus Can Vinyals) que a hores d’ara encara no han estat concretades, per la 

qual cosa es procedirà a aflorar la despesa via modificació de crèdits. 

 

Protecció i gestió del patrimoni 

 

Dintre d’aquesta secció, es preveuen inversions per import de 6.000,00 euros per 

millorar l’entorn de la torre del Campanar de Sentmenat. 

 

 

ANNEXOS I BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST  

 

Finalment, cal fer esment als diferents annexos del pressupost, que resumidament son 

el següents: 

 

- Estat del deute: incorpora les previsions de moviment i situació del deute, tenint 

en compte les operacions pendents de reemborsar, el volum d’endeutament al 

tancament de l’exercici econòmic així com les amortitzacions que es preveuen 

realitzar. 

- Annex de Personal de l'Entitat Local: recull les despeses de personal previstes 

per a l’exercici 2021. Tal i com s’ha comentat, es cas de produir-se l’aprovació 

de la valoració de llocs de treball, s’hauran de modificar les previsions 

contingudes en el mencionat annex. 

- Annex de les inversions: recull el detall de les inversions a realitzar durant 

l’exercici, indicant les diferents fonts de finançament. 

- Annex de beneficis fiscals en tributs locals, amb informació detallada dels 

beneficis fiscals i la seva incidència en els ingressos de l’entitat. 

- Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les Comunitats 

Autònomes en matèria de despesa social. 



 

 

17 

 

 

Pel que fa a les Bases d’Execució s’han incorporat modificacions en la part que 

respecta als nivells de vinculació jurídica (article 6) i s’ha modificat el redactat dels 

expedients de contractació menor (article 35), per adaptar-lo a la redacció de la Llei 

9/2017. 

 

 
 

 

 

L’Alcalde 

Marc Verneda Urbano 
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