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MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROJECTE DE PRESSUPOST 

MUNICIPAL 

 

Els pressupostos municipals d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2017 es configuren com 

la previsió de despeses i l'estimació dels ingressos previstos per cobrir aquestes despeses. 

 
Es tracta d'uns pressupostos basats en donar compliment de les mesures incloses en el pla 

de sanejament aprovat en sessió plenària de 17 de març de 2.015, reducció de 

l’endeutament, millora en la prestació dels diferents serveis municipals, especialment els 

obligatoris comptabilitzant-ho amb l’assoliment dels objectius d’estabilitat pressupostària 

i regla de despesa, així com la cerca de l’eficiència en l’assignació dels recursos públics. 

 

Per a això, el pressupost consolidat de l'exercici 2017 es caracteritza per el manteniment 

de la pressió impositiva, foment de les activitats de jovent, potenciació de l’organigrama 

de les àrees de cultura i serveis tècnics, amb la creació de dues places de tècnic mig, 

amortitzant llocs de treball corresponents a auxiliars administratius i manteniment de 

l’esforç inversor, sense oblidar l’austeritat dels darrers anys.  

 

Malgrat els importants avanços com són l’equilibri econòmic i l’assoliment d’un romanent 

líquid de tresoreria positiu per a despeses generals a 31 de desembre de 2.016, per import 

superior als dos milions d’euros, l’Ajuntament de Moià, econòmicament encara té un molt 

elevat, que condiciona l’elaboració del pressupost, representant el capítol 9  (passius 

financers) un 21,99 %. Pel que fa al pagament d’interessos, actualment representa un 

2,81% i cal tenir en compte que malgrat ser una quantia important, representa una notable 

reducció vers pressupostos precedents. Sumant ambdós capítols es pot concloure que 

gairebé una quarta part dels recursos de la corporació es destinen a la càrrega financera. 

  

Cal destacar especialment que el pressupost 2.017 és un pressupost realista que contempla 

les necessitats de la corporació i prudent, consignant quantitats  per fer fronts a riscos o  

imprevistos, així com una estimació ajustada dels ingressos municipals sense assumir 

riscos.  Tanmateix es continuarà la política de seguiment exhaustiu de l’evolució del 

pressupost i l’adopció de mesures correctives: no es tracta únicament d’aprovar un 

pressupost, sinó de vetllar dia a dia per la seva evolució i actuar el més aviat possible 

davant possibles desviacions. Les liquidacions dels darrers pressupostos avalen els 

resultats, doncs les operacions pendents d’aplicar són gairebé inexistents, els terminis de 
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pagament a proveïdors es troben dins els límits legals, els ingressos assoleixen sense 

dificultat les previsions efectuades i la contenció de la despesa ajuda notablement en la 

creació d’un excedent que reverteixen en la minoració del deute. 

 
Així, el Pressupost consolidat per 2017 ascendeix a 6.374.023,77 euros, la qual cosa 

suposa un augment de 148.586,29 euros pel que fa a l'exercici anterior, essent un 2,39% 

més respecte l’any anterior. 

 

ESTAT DE DESPESES 

 

 
 

 

CAPÍTOL 1. Pel que fa a la despesa de personal existeix correlació entre els crèdits del 

Capítol I de Despeses de Personal, inclosos al Pressupost i l'Annex de Personal d'aquesta 

Entitat Local per a aquest exercici econòmic, sent el seu import global consolidat de 

2.291.641,55 euros, representant un increment del 1,34% respecte al consignat al 

Pressupost de l'exercici anterior. 

Les principals causes que expliquen l’increment es fonamenten en els aspectes tot 

relacionats a continuació: 

 

- Increment de les retribucions corresponents als càrrecs electes respecte al 

pressupost anterior (10.770,57 €) 

- Implementació de canvis normatius, ajustant les retribucions a la nova situació dels 

treballadors: assoliment de triennis (3.209,78 €), així com l’increment complement 

corresponent a un policia local un cop superat el curs selectiu, essent portador 

d’arma reglamentària (4.861,97 €) 

-  Establiment d’un complement per la substitució de la secretaria (1.878,00 €) 

- Consignació d’un import de 6.675,00 € relatius a la finalització de contractes 

DESPESES AJUNTAMENT OOAA MUSEU TRANSF INTERNES CONSOLIDAT

CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL 2.111.068,21 €        33,86% 180.572,01 €          99,28% 2.291.640,22 €              35,95%

CAPÍTOL II DESP.BÉNS CORRENTS I SERVEIS 2.019.331,53 €        32,39% 1.303,47 €              0,72% 2.020.635,00 €              31,70%

CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES 167.040,78 €           2,68% -  €                       0,00% 167.040,78 €                 2,62%

CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 220.990,50 €           3,54% -  €                       0,00% 42.000,00 €-                178.990,50 €                 2,81%

CAPÍTOL V FONS DE CONTINGÈNCIA 49.439,43 €             0,79% 0,00% 49.439,43 €                   0,78%

CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS 252.943,79 €           4,06% -  €                       0,00% 252.943,79 €                 3,97%

CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL -  €                        0,00% -  €                       0,00% -  €                              0,00% 6+7+8 264.555,47 €          

CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS 11.611,68 €             0,19% -  €                       0,00% 11.611,68 €                   0,18% 9 1.401.722,37 €       

CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS 1.401.722,37 €        22,48% -  €                       0,00% 1.401.722,37 €              21,99% 1.666.277,84 €       

TOTAL 6.234.148,29 €        100% 181.875,48 €          100% 42.000,00 €-                6.374.023,77 €              100,00%

Subtotal capital
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provinents de diferents programes subvencionats. Atesa la continuïtat en el temps 

i tot seguit el principi de prudència s’ha estimat incloure-ho en el pressupost.  Cal 

incidir que aquest personal no es estructural. 

- Reorganització de l’àrea de serveis tècnics (16.749,33 €). Atès les deficiències 

organitzatives que experimentava l’àrea, amb contractes externs per la prestació 

de serveis, es van haver de crear les places d’arquitecte i enginyer municipal. Un 

cop avaluada la situació i, tenint en compte les necessitats del departament ha 

calgut una reestructuració consistent en l’augment de dedicació de l’arquitecte 

municipal, així com la creació d’una plaça d’arquitecte tècnic –amortitzant una plaça 

d’auxiliar administratiu-. L’objectiu d’aquests canvis són: 

a) Preservar que funcions amb exercici d’autoritat quedin reservades a funcionaris 

tal i com determina la llei. 

b) Creació d’una plaça de cap de brigada, suport a les tasques a realitzar per 

l’arquitecte municipal i coordinació administrativa de l’àrea –arquitecte tècnic-. 

c) Millora de l’eficiència en la gestió dels recursos municipals.  

 

CAPÍTOL 2. L'import de la despesa en béns, serveis i transferències corrents del 

Capítol II consignat al Pressupost consolidat Municipal de 2017 ascendeix a un import de 

2.020.635,00 euros, la qual cosa suposa un increment del 6,58% pel que fa a aquesta 

mateixa despesa al Pressupost Municipal anterior.  

Les principals diferències s’expliquen per: 

a) Gestió directa per part de l’Ajuntament del CAADM (Centre Acollida Animals 

Domèstics de Moià). Atès que es tracta d’un servei obligatori i la necessitat de 

rescindir el contracte derivat de l’incompliment culpable per part del contractista, 

s’han hagut de consignar les despeses corresponents, estimades en 22.568,33 € 

b) Potenciació de les àrees de benestar social (4.950,00 €), assistència a les persones 

dependents (9.208,76 €) i habitatge (5.021,50 €). 

c) Foment de les activitats culturals (increment de 11.591,02 €) i esportives (8.750,00 

€) derivat dels manteniments de les instal·lacions. 
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d) Aposta de l’equip de govern per temes de jovent (+12.500,00 €) i mediambientals 

(+ 5.363,39 €) 

e) Reforç de les polítiques d’urbanisme (+44.500,01 €) 

f) Assumpció, per part de l’Ajuntament de despesa de funcionament corresponent al 

Museu. En aquest cas, cal destacar que els incrementats fixats en el capítol 2 es 

veuen compensats per una reducció en la transferència per capítol 4. 

g) Despesa derivada de l’obertura del nous espai cultural Les Faixes, estimada en uns 

5.000,00 €. 

El total dels crèdits pressupostaris consignats per operacions corrents i les despeses 

derivades del funcionament dels serveis existents en aquest Ajuntament poden considerar-

se suficients per atendre les obligacions exigibles a la Corporació. 

 

En el capítol 2 s’ha buscat un equilibri entre contenció i necessitat d’augmentar la 

consignació de les diferents aplicacions pressupostàries que garanteixin  una adequada 

prestació dels diferents serveis municipals.  

 

CAPÍTOL 3. Les despeses financeres recollits en aquest Capítol es refereixen a les 

consignacions de pagaments d'interessos i despeses dels préstecs contractats per l'Entitat.  

En concret són 167.040,78 euros, la qual cosa suposa un decrement  del 42,70% pel que 

fa al Pressupost Municipal anterior, conseqüència de la millora de les condicions financeres 

dels préstecs concertats per l’Ajuntament de Moià (actualment tots els préstecs estan 

situats a tipus inferiors al 1,40%) i de la reducció de l’endeutament duta a terme al llarg 

de l’exercici 2.016, superior als dos milions d’euros. En l’estimació del pressupost s’ha 

consignat una quantitat davant possibles increments en els tipus d’interès. Malgrat no 

esperar-se a curt termini, sinó que segurament la puja dels tipus d’interès es produirà al 

llarg de l’exercici 2.018 i especialment 2.019, el principi de prudència aconsella 

pressupostar-ho. 

La reducció de la despesa en el pagament d’interessos ha permès incrementar la despesa 

en béns corrents i serveis sense necessitat d’incrementar la pressió impositiva als 

ciutadans. La política endegada per l’actual equip comença a donar els seus fruits. 
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CAPÍTOL 4. Les transferències corrents comprenen els crèdits per aportacions de 

l'Ajuntament sense contraprestació dels agents receptors i amb destinació a operacions 

corrents.  

 

Es preveuen crèdits per import consolidat de 178.990,50 euros en el 2017, que 

constituirien el 2,81% del Pressupost. Aquest capítol experimenta un increment del 

28,92% pel que fa al Pressupost Municipal de l'exercici anterior. 

 

El capítol 4 de transferències presenta, en general, continuïtat respecte a l’exercici 2.015, 

excepte pel que fa a l’aportació a les entitats del municipi (+25.000,00 €), amb la finalitat 

de fomentar el dinamisme de les mateixes.  

 

CAPÍTOL 5. El Fons de contingència recull els crèdits per a l'atenció de necessitats 

imprevistes, inajornables i no discrecionals que sorgeixin al llarg de l'exercici, per les quals 

no existeixi crèdit pressupostari o el previst resulti insuficient. 

 

Es preveuen crèdits per import de 49.439,43 euros el 2017, essent el primer any que es 

pressuposta. La dotació d’un import per poder reaccionar davant necessitats noves i 

imprevistes suposa una millora en la planificació i resposta més ràpida i àgil en un context 

canviant. D’aquest import 26.939,43 € correspon a l’estimació de increment del 1% del 

sou dels treballadors de la corporació, si s’aprovés en la Llei de Pressupostos de l’Estat.  

 

CAPÍTOL 6. S'han consignat en l'Estat de Despeses del Pressupost de 2017 inversions 

reals per un import de 252.943,79 euros, finançades amb recursos afectats procedents 

de contribucions especials (36.525,01 euros), i tota la resta amb recursos propis 

(216.418,78 euros). 

Els crèdits pressupostaris per a Inversions Reals suposen el 3,97 % del total del Pressupost 

consolidat. 

 

D'aquesta forma, aquests crèdits experimenten un increment del 10,95 % respecte al 

Pressupost Municipal de l'exercici anterior. 

 

A continuació es detallen totes les inversions incloses en el pressupost, i que ascendeixen 

a 252.943,79 euros: 
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CAPÍTOL 7. En relació amb les transferències de capital no s’ha consignat cap import, 

a l’igual que l’any passat.  

 

CAPÍTOL 8. Els actius financers estan constituïts per bestretes de pagues al personal, 

amb la seva contrapartida en despeses; constitució de dipòsits i fiances que els siguin 

exigides a l'Entitat  local; adquisició d'accions.  

Amb un import de 11.611,68 euros representa un 0,18 % del pressupost total consolidat.  

 

CAPÍTOL 9 Comprenen els passius financers les despeses per amortització de passius 

financers; devolució de dipòsits i fiances. 

 

Aquest capítol preveu crèdit per import de 1.401.722,37 euros, representa un 21,99% del 

total del pressupost consolidat i que suposaran un increment del 0,26% del crèdit del 

Pressupost Municipal de l'exercici anterior. Els imports consignats donen total compliment 

a les previsions aprovades en el Pla d’ajust aprovat en sessió plenària de 17 de març de 

2015. 

 

 

Descripció Import

01 9200 62600 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO 24.000,00

02 4320 62900 ALTRES INV NOVES ASSOCIADES FUN OP SERV-APARACARAVANES 9.000,00

03 1532 61900 REPOSICIÓ DE LES VIES I BENS URBANS-CAMINS ESCOLARS 15.000,00

03 1532 61902 URBANITZACIÓ C/TERRISSER 40.583,34

03 3330 63206 ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ LOCAL SOCIAL ""LES FAIXES"" 15.332,58

03 3330 63208 ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ LOCAL SOCIAL ""LES FAIXES""-FASE II 73.769,09

03 4250 62903 ALTRES INV NOVES ASSOCIADES FUN OP SERV-VEHICLES ELÈCTRICS 5.000,00

03 9200 62205 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS - CAN ROCAFORT -AJUNTAMENT 3.000,00

04 3230 62500 MOBILIARI I/O EQUIPAMENT 1.335,24

04 3231 62200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS-PATI ESCOLA BRESSOL 5.500,00

05 3321 62500 MOBILIARI I/O EQUIPAMENT 2.000,00

05 3330 62301 COMPRA MÀQUINA PER NETEJAR TERRA 3.200,00

05 3330 62500 MOBILIARI I/O EQUIPAMENT 0,01

05 3330 62600 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO 0,01

05 3330 63206 ADEQUACIÓ INTERIORS LOCAL SOCIAL ""LES FAIXES"" 10.500,00

07 3420 63203 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS - OBRES PISCINA 10.000,00

07 3421 62500 MOBILIARI I/O EQUIPAMENT 1.000,00

08 1360 61910 INVERSIONS EN REPOSICIÓ DE CAMINS-PREVENCIÓ INCENDIS 1.764,84

10 1650 63301 MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC 26.760,41

10 4540 69200 ARRANJAMENT CAMI RAL DE VIC A MANRESA 2.298,26

11 4910 62305 MÀQUINARIA, INSTAL·LACIONS TÈC I UTILLATGE - TAULA DE SO 2.900,00

12 1532 61929 REPOSICIÓ I MILLORES DE PAVIMENTS A LA VIA PÚBLICA 0,01

Partida
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ESTAT D'INGRESSOS

 

 

Recursos ordinaris: La determinació dels ingressos ordinaris s’ha efectuat en base a les 

tarifes aprovades dels diferents impostos, taxes i preus públics aplicables a l’exercici. Cal 

tenir en compte que la pressió fiscal de la principal font d’ingressos de l’ajuntament (Impost 

sobre bens immobles) és molt elevada, fet pel qual s’ha mantingut la pressió fiscal actual 

sense increments addicionals. Tal i com s’explicava en el capítol 3 de despesa, la reducció 

de la càrrega financera per interessos ha permès atendre les noves necessitats sense 

augmentar els impostos.  

 

Tot i l’aplicació del principi de prudència en l’estimació dels ingressos, sempre existeix un 

risc pel que fa a l’assoliment de les quantitats pressupostades, com poden ser els efectes 

derivats de la sentència pel que la a l’Increment de Valors dels Terrenys de Naturalesa 

Urbana. Aquest fet es tradueix en que cal un seguiment acurat de la seva evolució i, en el 

cas que sigui negativa la necessitat d’adoptar mesures per la banda de despeses que 

compensin l’empitjorament dels ingressos, per tal de mantenir l’equilibri econòmic. 

 

CAPÍTOL 1. Els impostos directes comprenen l'Impost de Béns Immobles, l'Impost 

d'Activitats Econòmiques, l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i l'Increment del Valor 

dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Els ingressos que provenen d'aquests impostos 

directes ascendeixen a: 

— 2.782.500 euros per Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana 

i Rústica,  representant un 43,65 % del pressupost consolidat. 

— 370.000,00 euros per Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, 

representant un 5,80% del pressupost consolidat. 

— 240.000,00 euros per Impost sobre Increment de Valors de Terrenys de 

Naturalesa Urbana, representant un 3,77 % del pressupost consolidat. 

— 135.000,00 euros per Impost sobre Activitats econòmiques, representant 

un 2,12 % del pressupost consolidat. 

INGRESSOS AJUNTAMENT OOAA MUSEU TRANSF INTERNES CONSOLIDAT

CAPÍTOL I IMPOSTOS DIRECTES 3.527.500,00 €        56,58% -  €                       0,00% 3.527.500,00 €              55,34%

CAPÍTOL II IMPOSTOS INDIRECTES 45.000,00 €             0,72% -  €                       0,00% 45.000,00 €                   0,71% subt. ccee 36.525,01 €            

CAPÍTOL III TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.152.375,01 €        18,48% 99.000,00 €            54,43% 1.251.375,01 €              19,63%

CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.408.473,28 €        22,59% 82.875,48 €            45,57% 42.000,00 €-                1.449.348,76 €              22,74% amb ccee 6.374.023,77 €       

CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS 100.800,00 €           1,62% -  €                       0,00% 100.800,00 €                 1,58% sense ccee 6.337.498,76 €       

CAPÍTOL VI ALIENACIÓ DE BÉNS REALS -  €                        0,00% -  €                       0,00% -  €                              0,00%

CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL -  €                        0,00% -  €                       0,00% -  €                           -  €                              0,00% 6+7+8+9 -  €                      

CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS -  €                        0,00% -  €                       0,00% -  €                              0,00% ccee 36.525,01 €            

-  €                        0,00% 0,00% 36.525,01 €            

TOTAL 6.234.148,29 €        100% 181.875,48 €          100,00% 42.000,00 €-                6.374.023,77 €              100,00%

Capítols I al V consolidats

Subtotal capital
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Aquests ingressos en el seu conjunt configuren un 55,34% del pressupost consolidat, i 

suposen un increment del 0,79% del crèdit pel fa al Pressupost Municipal consolidat de 

l'exercici anterior. 

 

CAPÍTOL 2. Els ingressos que provenen dels impostos indirectes i en concret de 

l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres ascendeix a 45.000,00 euros 

representant un 0,71 % del pressupost consolidat i suposant un increment del crèdit del 

50% pel que fa al Pressupost Municipal consolidat de l'exercici anterior. 

 

CAPÍTOL 3. Els ingressos consolidats previstos per operacions corrents procedents de 

taxes, preus públics i altres ingressos, ascendeix a 1.251.375,01 euros, la qual cosa 

suposa un increment del 4,11 % respecte al Pressupost Municipal de l'exercici anterior. 

Aquest increment s’explica per un fet puntual, com és la imposició i ordenació de 

contribucions especials al carrer Terrisser, per import  de 36.525,01 € 

 

Pel càlcul s’ha tingut en compte els drets liquidats en l'exercici 2.016, previsions actuals, 

així com les modificacions aprovades pel Ple d'aquesta Corporació. 

 

CAPÍTOL 4. El total d'ingressos consolidats previstos en el Capítol IV per transferències 

corrents, es preveu superior íntegrament al previst en l'exercici anterior.  

 

Per a l'exercici 2017 es consigna un import de 1.449.348.76 euros, la qual cosa suposa un 

increment del 4,48% respecte al Pressupost Municipal de l'exercici anterior, derivat de 

l’augment previst en la participació en tributs de l’Estat, derivat de l’increment de població 

experimentat en els darrers anys, juntament amb el fet que l’exercici 2.016 va ser el darrer 

en el retorn de la liquidació definitiva corresponent a l’exercici 2.009. No es preveu cap 

import positiu ni negatiu en concepte de liquidació definitiva de l’exercici 2.015. 

 

Respecte a les subvencions corrents rebudes per l’ajuntament s’ha seguit un criteri de 

prudència i només s’han tingut en compte les subvencions que han experimentat una 

continuïtat en el temps i no s’apreciïn circumstàncies que posin en entredit la seva 

pervivència, així com aquelles que consti acord ferm de concessió.  
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Respecte a la previsió en la participació en tributs de la Generalitat aquesta es fonamenta 

en la quantitat atorgada en l’exercici, corregida a la baixa. 

 

CAPÍTOL 5. Els ingressos patrimonials provenen de rendes d'immobles, que 

ascendeixen a 100.800,00 euros i constitueixen un 1,58 % del pressupost municipal. 

 

Això suposa un decrement del 5,17 % respecte a l'ingrés consignat al Pressupost de 

l'exercici anterior, en finalitzar les amortitzacions de les obres repercutides en el lloguer 

de pisos municipals. 

 

CAPÍTOL 6. Les alienacions d'inversions reals comprèn els ingressos per la transacció 

de parcel·les municipals. Enguany no es consigna cap import. 

 

CAPÍTOL 7. El Capítol VII de Transferències de Capital del Pressupost d'Ingressos s'han 

de consignar les subvencions sol·licitades, les que es preveuen es concedeixin, o si escau 

concedides per les Entitats Públiques i Privades. No s’ha consignat cap import. 

  

CAPÍTOL 8. Els actius financers vénen reflectits pels ingressos provinents de bestretes 

de pagues a personal, amb la seva contrapartida en despeses. No s’ha consignat cap 

import. 

 

CAPÍTOL 9. El passiu financer ve reflectit pels ingressos provinents d'operacions de 

crèdit concertades per la Corporació. No es preveu la concertació de cap crèdit per a 

l’exercici 2017. 

 

GESTIÓ DE LA DESPESA 

 

Pel que fa a la distribució del crèdit entre les diferents àrees de l’Ajuntament, aquest 

pressupost s’ha estructurat de la següent manera: 
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 Crèdits inicials Percentatge  Crèdits inicials Percentatge

01 ALCALDIA 0110 DEUTE PÚBLIC 1.568.763,15 €   25,16%

01 ALCALDIA 1521 PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA 9.970,00 €          0,16%

01 ALCALDIA 1640 CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS 925,00 €             0,01%

01 ALCALDIA 2210 ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A F/D'EMPLEATS 10.000,00 €        0,16%

01 ALCALDIA 2410 FOMENT A LA OCUPACIÓ 0,02 €                 0,00%

01 ALCALDIA 9120 ÒRGANS DE GOVERN I PARTITS POLÍTICS 94.450,40 €        1,52%

01 ALCALDIA 9200 ADMINISTRACIÓ GENERAL 602.787,17 €      9,67%

01 ALCALDIA 9240 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 500,00 €             0,01%

01 ALCALDIA 9250 ATENCIÓ AL CIUTADÀ 63.355,62 €        1,02%

01 ALCALDIA 9310 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL 93.065,93 €        1,49%

01 ALCALDIA 9320 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI 118.986,22 €      1,91%

01 ALCALDIA 9340 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA 59.026,01 €        0,95%

2.621.829,52 €   42,06%

02 PROMOCIÓ ECONÒMICA 4300 ADM.GRAL.COMERÇ,TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES 51.029,30 €        0,82%

02 PROMOCIÓ ECONÒMICA 4320 INFORMACIÓ, PROMOCIÓ TURÍSTICA I MOLÍ NOU 11.630,01 €        0,19%

62.659,31 €        1,01%

03 URBANISME 1510 URBANISME-PLANEJAMENT,GESTIÓ,EJECUCIÓ I DISCIPLINA URB. 213.184,02 €      3,42%

03 URBANISME 1522 CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE L'EDIFICACIÓ 5.106,50 €          0,08%

03 URBANISME 1532 PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES-INVERSIÓ 55.583,34 €        0,89%

03 URBANISME 3330 PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA CULTURA 89.101,67 €        1,43%

03 URBANISME 4250 ENERGIA 5.000,00 €          0,08%

367.975,53 €      5,90%

04 EDUCACIÓ 3200 ADMINISTRACIÓ GENERAL-EDUCACIÓ 15.712,90 €        0,25%

04 EDUCACIÓ 3230 ESCOLA PÚBLICA 149.933,51 €      2,41%

04 EDUCACIÓ 3231 ESCOLA BRESSOL 283.387,65 €      4,55%

04 EDUCACIÓ 3232 ESCOLA PIA PREESCOLAR I PRIMÀRIA 11.500,00 €        0,18%

04 EDUCACIÓ 3240 IES MOIANÈS 3.522,00 €          0,06%

04 EDUCACIÓ 3260 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ-C.RECURSOS I ALTRES 3.514,71 €          0,06%

04 EDUCACIÓ 3261 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ-E.DANSA 43.736,36 €        0,70%

511.307,13 €      8,20%

05ME CULTURA 3321 BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES 145.815,66 €      2,34%

05ME CULTURA 3360 ARQUEOLOGIA I PROT.PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC 140.061,23 €      2,25% 181.875,48 €      100,00%

285.876,89 €      4,59% 181.875,48 €      100,00%

05 CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓ GENERAL-CULTURA 15.662,90 €        0,25%

05 CULTURA 3330 PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA CULTURA 63.856,85 €        1,02%

05 CULTURA 3340 PROMOCIÓ CULTURAL-ALTRES ACTIVITATS 4.900,00 €          0,08%

05 CULTURA 3380 FESTES POPULARS - FESTIVAL VIÑAS 2.000,00 €          0,03%

05 CULTURA 3381 FESTES POPULARS - FESTA MAJOR 29.700,00 €        0,48%

05 CULTURA 3382 FESTES POPULARS I FESTIVITATS 13.565,00 €        0,22%

129.684,75 €      2,08%

06 JOVENTUT 3341 PROMOCIÓ CULTURAL-JOVENTUT ACTIVITATS 12.500,01 €        0,20%

06 JOVENTUT 3370 INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ TEMPS LLIURE-JOVENTUT EDIFICI 4.170,01 €          0,07%

16.670,02 €        0,27%

07 ESPORTS 3400 ADMINISTRACIÓ GENERAL - ESPORTS 7.881,45 €          0,13%

07 ESPORTS 3410 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT-ACTIVITATS 97.884,58 €        1,57%

07 ESPORTS 3420 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES - PISCINA 41.108,00 €        0,66%

07 ESPORTS 3421 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES - PAVELLÓ 36.912,97 €        0,59%

07 ESPORTS 3422 ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 3.000,00 €          0,05%

07 ESPORTS 3423 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES - CAMP DE FUTBOL 8.750,00 €          0,14%

195.537,00 €      3,14%

08 SEGURETAT CIUTADANA 1320 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 375.197,47 €      6,02%

08 SEGURETAT CIUTADANA 1350 PROTECCIÓ CIVIL 150,00 €             0,00%

08 SEGURETAT CIUTADANA 1360 SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS 3.015,84 €          0,05%

378.363,31 €      6,07%

09 BENESTAR SOCIAL I COMUNITARI 2310 ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA-ACCIÓ I BENESTAR SOCIAL 102.243,37 €      1,64%

09 BENESTAR SOCIAL I COMUNITARI 2311 ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS 60.316,81 €        0,97%

09 BENESTAR SOCIAL I COMUNITARI 2312 ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA-EDUCADORA SOCIAL I C.OBERT 50.741,16 €        0,81%

213.301,34 €      3,42%

10 MEDI AMBIENT 1610 PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE (EDAR) 200.700,00 €      3,22%

10 MEDI AMBIENT 1621 RECOLLIDA DE RESIDUS 398.460,84 €      6,39%

10 MEDI AMBIENT 1622 GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS 66.765,25 €        1,07%

10 MEDI AMBIENT 1623 TRACTAMENT DE RESIDUS 147.426,13 €      2,36%

10 MEDI AMBIENT 1650 ENLLUMENAT PÚBLIC 178.761,41 €      2,87%

10 MEDI AMBIENT 1700 ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT 20.087,76 €        0,32%

10 MEDI AMBIENT 4540 CAMINS VEINALS 21.909,95 €        0,35%

1.034.111,34 €   16,59%

11 NOVES TECNOLOGIES 4910 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ-RÀDIO MUNICIPAL 6.485,00 €          0,10%

6.485,00 €          0,10%

12 BRIGADA 1330 ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT 23.301,00 €        0,37%

12 BRIGADA 1532 PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES 167.056,10 €      2,68%

12 BRIGADA 1600 CLAVEGUERAM-VIA PÚBLICA 1.500,00 €          0,02%

12 BRIGADA 1630 NETEJA VIÀRIA-VIA PÚBLICA 67.116,39 €        1,08%

12 BRIGADA 1640 CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS 4.000,00 €          0,06%

12 BRIGADA 1710 PARCS I JARDINS 90.080,44 €        1,44%

353.053,93 €      5,66%

13 SALUT PÚBLICA 3110 PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA 25.942,22 €        0,42%

13 SALUT PÚBLICA 3111 PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA-CAADM 31.351,00 €        0,50%

57.293,22 €        0,92%

TOTAL GENERAL 6.234.148,29 €   100% 181.875,48 €      100%

AJUNTAMENT MUSEU MUNICIPAL

Orgànica Programa



 

 

Pressupost municipal 2017 

Com a resum es pot concloure que es tracta d’un pressupost auster condicionat per les 

previsions del pla d’ajust, equilibrat, que actua sobre el principal desequilibri econòmic de 

l’Ajuntament de Moià (endeutament municipal) i que incideix especialment en la 

sostenibilitat econòmica present i futura pel que fa a la prestació dels diferents serveis 

municipals, en especial, els obligatoris que determina l’article 26 de la Llei 7/1985, de 

bases i règim local, de 2 d’abril, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 

2.013, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local. 

 

En virtut del que es disposa en l'article 168.1.a) del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals 

aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, i de l'article 18.1.a) del Reial decret 

500/1990, de 20 d'abril, aquesta Alcaldia eleva al Ple de la Corporació el Projecte del 

Pressupost General i les seves Bases d'Execució, per a l'exercici econòmic 2017, l'import 

del qual ascendeix a sis milions tres-cents setanta-quatre mil vint-i-cinc euros amb 

setanta-set cèntims (6.374.023,77 euros), acompanyat d'aquesta Memòria. 

 

Dionís Guiteras i Rubio 

Moià, 15 de març de 2017 

Signat digitalment 
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