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������������������������ PLA d’ALINEACIÓ i COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA

PER QUÈ CAL UNA EINA COM COM EL PACTE?

El PACTE pretén:

- Dotar l’organització d’eines de planificació estratègica (quadre de 
comandament)

- Evitar inèrcies.

- Evitar l’estanquitat entre departaments.

- Lluitar contra la desconnexió entre polítics i estructura.

- Coneixement de l’estratègia i implicació per part de l’estructura.

- De la cultura de la despesa a la de gestió del cost.
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������������������������ PLA d’ALINEACIÓ i COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA

QUÈ ÉS EL PACTE?

El PACTE és una eina de gestió en forma de quadre de comandament que vincula 
la planificació estratègica amb el pressupost. 

Garanteix dos objectius:

• Que tota l’organització de l’Ajuntament, des de l’equip de govern fins al 
personal de base, treballi alineada amb uns mateixos objectius.

• Que qualsevol despesa pressupostada vagi lligada a un objectiu estratègic de 
mandat.
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������������������������ PLA d’ALINEACIÓ i COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA

COM S’ACONSEGUEIXEN AQUESTS OBJECTIUS?

1. Es distribueix l’actuació de l’Ajuntament en base a tres grans perspectives:

1.1 Els BENEFICIARIS de l’actuació municipal: les persones, les entitats, les 
empreses, etc. 

1.2 L’ESTRUCTURA DE CIUTAT de què disposa l’Ajuntament per dur a  terme els 
seus objectius: els equipaments,el planejament, l’entorn urbà, etc.

1.3 Els RECURSOS de què disposa l’Ajuntament per dur a terme l’actuació municipal: 
recursos humans, capacitat econòmica, coneixements, tecnologia, etc.
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������������������������ PLA d’ALINEACIÓ i COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA

COM S’ACONSEGUEIXEN AQUESTS OBJECTIUS?
2. A cada perspectiva se li assignen 3 DIMENSIONS (total = 9 dimensions):

1. PERSONES
2. ENTITATS, 

ASSOCIACIONS i AGENTS 
SOCIALS i CULTURALS

3. COMERÇ, EMPRESES I 
CENTRES DE FORMACIÓ, 

RECERCA I 
DESENVOLUPAMENT

BENEFICIARIS

4. ENTORN URBÀ I 
AMBIENTAL

5. EQUIPAMENTS, 
URBANITZACIONS I 

INVERSIONS

6. TERRITORI,  
PLANEJAMENT I   

COMUNICACIONS

ESTRUCTURA DE CIUTAT

7. PRESSUPOST 8. ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA

9. CONEIXEMENT,  
TECNOLOGIA I INNOVACIÓ

RECURSOS
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������������������������ PLA d’ALINEACIÓ i COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA

COM S’ACONSEGUEIXEN AQUESTS OBJECTIUS?
3. Alineació d’objectius entre els diferents nivells de l’organització

Defineix la 
Visió i la Missió
de l’Ajuntament.

Determina quins 
han de ser els 

Objectius 
Estratègics de 
mandat per a 
cadascuna de 

les 9 
dimensions.

EQUIP DE GOVERN GERÈNCIA I 
DIRECCIÓ COMANDAMENTS EQUIP HUMÀ

AJUNTAMENT

Concreta els 
Objectius 

Estratègics de 
mandat en 

Objectius de 
Gestió de 
mandat.

1r
 nive

ll 

PACTE

Concreta els 
Objectius de 

Gestió de 
mandat en 
Objectius 

Funcionals 
anuals i 
Accions.

2n
 nive

ll 

PACTE

Els Objectius 
Personals 

d’avaluació de 
l’acompliment 

anual estan 
lligats als 
objectius 

funcionals i 
accions a dur a 

terme.

3r
 nive

ll 

PACTE



Presentació del Pressupost 2013 

������������������������ PLA d’ALINEACIÓ i COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA

COM S’ACONSEGUEIXEN AQUESTS OBJECTIUS?

1. PERSONES (dimensió)

1.01. CIUTAT TRANQUIL·LA I AMIGA DE LA GENT GRAN (objectiu 
estratègic definit per l’Equip de Govern)

1.01.01. Facilitar activitats, serveis i espais de trobada (objectiu de gestió definit 
per la Gerència i la Direcció)

1.01.01.001. Dotar de material els equipaments de la gent gran (objectiu 
funcional definit pel nivell de Comandaments)

1.01.01.001.01 Adquisició de material d’oficina (acció concreta 
definida pel nivell de Comandaments)

Exemple:
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������������������������ PLA d’ALINEACIÓ i COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA

Hem aconseguit tots els objectius del PACTE?

Hem avançat molt, però encara no. El PACTE és un projecte de llarg recorregut. 

Properes millores:

- Vinculació de costos indirectes a cada objectiu.

- Integració de l’estructura de beneficis fiscals, d’ingressos i de l’acció de les societats i 
organismes autònoms en un PACTE integral de ciutat.

- Integració del factor humà. 

- Millora contínua en l’apartat d’avaluació i control. Indicadors. Transparència.

- Territorialització de l’acció de l’Ajuntament. 

- Etc.
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������������������������ PLA d’ALINEACIÓ i COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA

El PACTE determina el PRESSUPOST

El PACTE engloba tota l’actuació de l’Ajuntament, mentre que el 
PRESSUPOST inclou només les accions del PACTE que tenen una dotació
pressupostària assignada directament. 

Accions com “atenció al públic” o “arxiu de la documentació administrativa”, 
per tant, queden reflectides al PACTE però no al PRESSUPOST, ja que no 
tenen una despesa directa associada.
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PRESSUPOST 2013

OBLIGACIÓ DE DESTINAR RECURSOS D’INVERSIÓ A L’EXPROPIACIÓ DE ZONES VERDES

El Pla General Metropolità de 1976 estableix l’obligació de l’Ajuntament d’expropiar les zones verdes 
d’aquells propietaris que ho sol·licitin. Això suposa que l’Ajuntament hagi de destinar a expropiacions un percentatge 
significatiu de les inversions 2013 (4,1 M).

CONTEXTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST 2013:

OBLIGACIÓ DE DESTINAR RECURSOS ORDINARIS AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS

Per Llei, l’any 2012 Sant Cugat ha entrat a formar part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 
Aquest fet suposa, per al 2013, una aportació de l’Ajuntament a l’AMB d’1,4 M d’euros de pressupost ORDINARI per 
al finançament d’INVERSIONS.

ALTA INCERTESA PEL QUE FA A:

A) Grau d’accés a l’endeutament a llarg termini, que és el que permet finançar les inversions

B) Grau d’accés a les pòlisses de tresoreria, que són les que permeten garantir l’agilitat en els pagaments

C) Previsió de les subvencions supramunicipals (Generalitat, Diputació de Barcelona i Consell Comarcal)

D) Termini de cobrament de les subvencions supramunicipals que finalment s’atorguin a l’Ajuntament
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PRESSUPOST 2013

DETALL AGREGAT DELS INGRESSOS ORDINARIS 2013

IMPORT %

IMPOSTOS 65,1 63,7 -1,4 -2,15%

TAXES I PREUS PÚBLICS 7,0 6,8 -0,2 -2,86%

ALTRES INGRESSOS 4,2 4,9 0,7 16,67%

TRANSFERÈNCIES DE L'ESTAT 14,5 17,9 3,4 23,45%

TRANSFERÈNCIES DE LA GENERALITAT 2,3 1,8 -0,5 -21,74%

ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5,4 5,3 0,0 0,00%

INGRESSOS PATRIMONIALS 1,1 1,0 -0,1 -9,09%

INGRESSOS ORDINARIS BRUTS 99,6 101,4 1,9 -0,29%

INGRESSOS ORDINARIS AFECTATS 7,5 13,3 5,8 77,33%

INGRESSOS ORDINARIS DISPONIBLES 92,1 88,1 -4,0 -4,34%

2012 2013
DIFERÈNCIA
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PRESSUPOST 2013

INGRESSOS DISPONIBLES 2013

Aquesta reducció d’ingressos corrents disponibles és la que determina que hagi 
calgut, novament, un ajust de la despesa ordinària.

Aquest ajust (ingressos no disponibles) es deu a què una part important dels 
ingressos ordinaris estan afectats a finalitats concretes i no es poden destinar a 
despesa ordinària habitual. 

Bàsicament:
Aportacions a l’AMB

Cost financer de les expropiacions
Inversions a finançar amb ingressos ordinaris

Fons de contingències 
Aportació addicional subsidiària al PME

2012 2013 dif. %
92,1 88,1 -4 -4,3%

INGRESSOS ORDINARIS DISPONIBLES 
(milions €)
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PRESSUPOST 2013

INGRESSOS DISPONIBLES 2013

2012 2013 dif. %
92,1 88,1 -4 -4,3%

INGRESSOS ORDINARIS DISPONIBLES 
(milions €)

Evolució dels ingressos pressupostats "DISPONIBLES"
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• Revisió i replantejament de totes les partides de despesa, en funció de si responen a  
competències municipals obligatòries o a línies d’actuació de caràcter voluntari.

• Reducció general d’un 10% de les despeses de caràcter obligatori, cercant una major eficiència 
en la prestació del servei.

• Reducció general d’un 25% de les despeses de caràcter voluntari.

• Monitorització de la despesa per part del Comitè de Gestió i Control Pressupostari.

Aquestes reduccions de caràcter general són les que permeten marcar les prioritats polítiques per 
a 2013, reduint menys del % establert, mantenint o fins i tot augmentant les dotacions en aquells 

àmbits que es prioritzen.

PRESSUPOST 2013

Principals mesures d’ajust de la despesa ordinària 2013

L’any 2013 és necessari, per tant, afrontar una nova reducció de despeses ordinàries del 
4,3%, la qual s’acumula a la reducció del 5% ja duta a terme l’any 2012, sense desatendre el 
compliment de les competències municipals obligatòries ni el suport als col·lectius més 
desfavorits per la crisi.
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LES CLAUS DEL PRESSUPOST 2013 (1)

• Tot i disminuir els ingressos disponibles, es prioritzen les polítiques de cohesió i justícia social (atenció
social bàsica, suport al tercer sector, etc) i se n’incrementa lleugerament la dotació respecte de 2012. 

• Els aturats de llarga durada, novament, esdevenen centre d’atenció del pressupost, amb un nou pla 
d’ocupació 100% municipal i introduint avantatges fiscals per a les empreses que creïn ocupació local.

• Se segueix potenciant el SOM com a instrument per a la millora de l’ocupabilitat de les persones en 
recerca de feina i l’optimització de les eines de reinserció.

• Es prioritzen les polítiques de promoció econòmica (foment de l’emprenedoria, foment d’un entorn 
favorable per a l’establiment i creixement de les empreses, captació d’inversions) com a eines bàsiques 
per a la creació de llocs de treball, cercant la mancomunació de serveis (CIT) i la col·laboració público-
privada a través de la Fundació Sant Cugat 

• Es manté l’especial cura en l’atenció a les famílies nombroses/monoparentals i als col·lectius 
susceptibles de requerir suport específic (pensionistes, joves, persones amb discapacitats, aturats, etc). 
Es modifica l’ordenança fiscal de l’IBI per ser sensibles a les característiques diferencials de les famílies 
especials. 

• Esforç important de finançament addicional a les escoles bressol, escola d’Art i escola de Música, 
incrementant  un 30% l’aportació municipal per compensar la dràstica reducció d’altres fonts de 
finançament. 

PRESSUPOST 2013
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LES CLAUS DEL PRESSUPOST 2013 (i 2)

• Previsió de dotar la ciutat d’una nova biblioteca de proximitat a Volpelleres.

• Es manté l’aposta per la qualitat de les polítiques culturals d’ampli espectre i l’oci i la cultura en família, 
tot i la inevitable reducció pressupostària a aquest àmbit.

• Augment de l’esforç inversor per a la millora contínua dels equipaments esportius.

• Esforç de preservació i minimització de l’impacte de la reducció dels ingressos en les aportacions al 
món associatiu.

• Es continua posant l’accent en la millora de l’entorn urbà i en el model de ciutat verda, sostenible i 
segura, tal i com es desprèn de les inversions previstes i de les noves bonificacions i exempcions per a la 
preservació del medi ambient reflectides a les ordenances fiscals.

• S’incideix en la millora continua, el control de la qualitat i la facturació variable de totes les concessions 
que presten serveis per tal que la factura s’adapti a les necessitats reals del moment i a la qualitat del 
servei prestat. 

• Es potencia l’ús de les energies renovables, s’impulsa l’ús del vehicle no contaminant i s’afavoreix el 
transport públic a les escoles. 

• L’habitatge de protecció oficial: una política consolidada.

PRESSUPOST 2013
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DETALL DE LES INVERSIONS 2013

PRESSUPOST 2013

EQUIPAMENTS ESPORTIUS 565.800,0
XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS 1.000.000,0
MUSEÏTZACIÓ D'ESPAIS MUNICIPALS 20.000,0
TRANSPORT PÚBLIC 332.677,4
MILLORA DE CARRERS 3.466.500,0
INFRASTRUCTURES DE SANEJAMENT 1.454.420,0
INVERSIONS LLIURE DISPOSICIÓ BARRIS 216.000,0
SEGURETAT CIUTADANA 436.301,0
GESTIÓ INTEL·LIGENT I ON-LINE SERVEIS 78.650,0
TELECOMUNICACIONS 35.002,0
AJUNTAMENT 1.308.225,6
EXPROPIACIONS 4.100.000,0
ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 1.401.129,0
OAM CENTRE CULTURAL 33.900,0
OAM COMUNICACIÓ i INFORMACIÓ CIUTADANA 3,0
PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ 1,0

HABITATGE SOCIAL 5.718.712,0
TOTAL INVERSIONS AJUNTAMENT: 14,5 M €

TOTAL INVERSIONS PROMUSA: 5,7 M €

TOTAL INVERSIONS 2013: 20,2 M €
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INNOVACIÓ I 
CREATIVITAT

TRANSPARÈNCIA I 
COMPROMÍS ÈTIC

SANT CUGAT, CIUTAT CREATIVA I EMPRENEDORA, 
SOCIALMENT RESPONSABLE, REFERENT EN QUALITAT 

URBANA I AMB PROJECCIÓ INTERNACIONAL

SOSTENIBILITAT
ECONÒMICA, 

SOCIAL I 
AMBIENTAL

Ordinari + Inversions+ Inversions PROMUSA

(97,07) + 19,64 M €
= 116,71 M €

(59,72) + 37,35 M €
= 97,07 M €

59,72 M €Cost de l’endeutament, recursos 
humans i infrastructura interna

Polítiques centrades en els 
equipaments, el planejament i 

l'entorn urbà

Polítiques adreçades directament a 
les persones, a les associacions i 

entitats, i a les empreses
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INNOVACIÓ I 
CREATIVITAT

TRANSPARÈNCIA I 
COMPROMÍS ÈTIC

SOSTENIBILITAT
ECONÒMICA, 

SOCIAL I 
AMBIENTAL

SANT CUGAT, CIUTAT CREATIVA I EMPRENEDORA, 
SOCIALMENT RESPONSABLE, REFERENT EN QUALITAT 

URBANA I AMB PROJECCIÓ INTERNACIONAL

Despesa ordinària 2013 i (2012)

2. ENTITATS, ASSOCIACIONS, 
I AGENTS SOCIALS I 

CULTURALS
1,1 M € (1,4 M €)

1,1%

1. PERSONES

12,2 M € (12,2 M €)
12,6%

3. COMERÇ, EMPRESES I 
CENTRES DE FORMACIÓ I R+D

0,6 M € (0,6 M €)
0,6%

4. ENTORN URBÀ I 
AMBIENTAL

19,0 M € (19,8 M €)
19,7%

6. TERRITORI,
PLANEJAMENT I 

COMUNICACIONS
4,7 M € (4,8 M €)

4,9%

7. PRESSUPOST

23,6 M € (22,4 M €)
24,5%

8. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

31,9 M € (32,6 M €)
33,1%

9. CONEIXEMENT, 
TECNOLOGIA I INNOVACIÓ

1,2 M € (1,4 M €)
1,2%

5. EQUIPAMENTS,  
URBANITZACIONS I 

INVERSIONS
2,2 M € (2,4 M €)

2,3%
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(1) Polítiques que deixen d’estar finançades per l'Estat i que exigeixen l'Ajuntament un esforç addicional

(2) Reduccions % molt inferiors al 10% establert per a la despesa obligatòria i al 25% establert per a la 
despesa no obligatòria

PRESSUPOST 2013

2012 2013 %

COHESIÓ I JUSTÍCIA SOCIAL 4.050.640 4.102.253 1,27%

CIUTAT EDUCADORA, CULTA I 
CREATIVA (1)

4.752.683 5.272.565 10,94%

FOMENTAR L'OCUPABILITAT DE 
LES PERSONES (1)

1.174.500 722.000 -38,53%

SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL I 
COMERCIAL EXISTENT (2)

606.357 584.223 -3,65%

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DEL 
MEDI I QUALITAT AMBIENTAL (2)

4.797.225 4.378.242 -8,73%

CIUTAT ACCESSIBLE, NETA I 
ENDREÇADA (2)

15.013.019 14.618.054 -2,63%

DESPESA ORDINÀRIA

OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRIORITZATS
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EL MARC D’ENDEUTAMENT

El rati d’endeutament 
tendeix a empitjorar per la 
disminució d’ingressos 
corrents, per la liquidació de 
les PIE 2008 i 2009 i pel factor 
expropiacions de zones 
verdes.

Per evitar-ho, el pressupost 
2013 preveu amortitzar prop 
de 9M€ i demanar-ne entorn 
de 5,25M€. La previsió és 
acabar l’any amb un rati que 
es situarà prop del 75%.

PRESSUPOST 2013

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
108,5% 84,5% 72,3% 70,8% 60,3% 69,1% 67,5% 67,8% 78,11%*Rati d'endeutament

Evolució del rati d'endeutament
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Notes finals

• Es plantegen un pressupost i unes ordenances fiscals que han de garantir la 
suficiència financera per fer front a la conjuntura i a les noves necessitats.

• Es segueix avançant de forma molt significativa en la capacitat redistributiva del 
conjunt. La reducció d’importants despeses ordinàries i el plantejament d’un marc 
diferent en l’àmbit dels beneficis fiscals permeten progressar en la línia de la tarifació
social.

• Al mateix temps es treballa per mantenir el nivell qualitatiu general de la ciutat i per 
dotar tots els barris del nivell d’urbanització que pertoca.

• És imprescindible mantenir els indicadors financers més importants en perfecte estat 
de revista i, alhora, treballar per revertir aquells que presenten més dificultats.

• Es planteja un escenari de progressiva reducció del rati d’endeutament que afectarà a 
la capacitat inversora.

• Cal seguir pagant els proveïdors en els millors terminis possibles. Aquesta és una eina 
essencial de facilitació de la circulació del crèdit.

CONCLUSIONS GENERALS
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Notes finals

• Tot plegat reflecteix l’estratègia SOCIAL, AMBIENTAL I ECONÒMICA de l’equip de 
govern.

• S’exigeix mantenir i reforçar les eines de millora de la gestió, el rigor i la transparència.

• La monitorització de l’execució pressupostària i de la tresoreria és encara més 
important.

• Full de ruta 2015 amb grans incerteses. 

Agraïments.

CONCLUSIONS GENERALS
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Gràcies per la 
vostra atenció


