
Pressupost 2019
Ajuntament de Vilafranca del Penedès



Pressupost consolidat: 
54.590.872 €

Entitat (Ajuntament) 46.233.120 €

Aigües de Vilafranca SA 7.008.409 €

Institut Municipal de Formació 1.924.800 €Institut Municipal de Formació 1.924.800 €

Serveis de Comunicació SL 1.007.000 €

Fundació Vinseum 956.943 €

Fundació Festa Major 470.500 €

transferències entre els ens municipals: - 3.009.900 €
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per tipus de despesa

Despesa de funcionament 
general  (serveis interns)

7.158.722  (13%)

Despesa de funcionament 
dels serveis

39.735.110  (73%)

Despesa financera i 
amortització de crèdits

2.957.040  (5%)

Inversió en nous 
equipaments

4.740.000  (9%)

Pressupost total:

54.590.872



per àrees de despesa
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Objectius del pressupost 2019

 Garantir els serveis públics municipals, que 

l’Ajuntament actualment presta

 Primer el ciutadà. Totes les accions que  Primer el ciutadà. Totes les accions que 

realitza l’Ajuntament tenen com a objectiu la 

millora del servei públic



Línies bàsiques del pressupost 2019. Prioritats:

 Els serveis directes d’atenció a les persones.

 Les accions destinades a la promoció econòmica del 
municipi i que millorin els índex d’ocupació.

 Disposar d’una oferta formativa de qualitat.

 Col·laborar amb les entitats de la vila, promovent la 
participació d’aquestes.participació d’aquestes.

 Mantenir i millorar l’espai públic i fer-lo més sostenible 
econòmica i mediambientalment.

 Fomentar i millorar la transparència i eficiència dels 
serveis municipals.

 Fer una administració accessible al ciutadà, a través de 
tots els canals, i principalment ha de ser electrònica.



Algunes dades

• Es dona cobertura a més de 1.500 usuaris a Serveis Socials

• S’han rehabilitat 22 habitatges per a us social en els darrers 3 anys

• El darrer any, s’han tramitat 2.100 sol·licituds d’ajuts a 
l’escolarització + 700 ajuts al lloguer d’habitatge

• Més de 4.000 usuaris de les instal·lacions esportives

• Més de 3.000 alumnes matriculats a les escoles municipals en el 
curs actualcurs actual

• 92 entitats de Vilafranca tenen conveni amb l’Ajuntament

• Nota de valoració de 9 a les Llars d’infants municipals

• Resolució d’incidències en espais públics: 12.500/any
• S’han fet 528 noves places d’aparcament en els darrers 3 anys

• Cada any atenem 34.000 persones presencialment a l’Oficina 
d’atenció ciutadana, + 15.000 atencions telefòniques



Catalunya - Rànquing pressupostos municipals
- els 27 municipis catalans de 25.000 a 50.000 habitants -

(Font: Transparència. Generalitat de Catalunya)

Lloc rànquing (€/hab.)
Impostos 19
Cultura 2
Serveis Socials 7
Educació 5Educació 5
Ocupació 1
Comerç 4
Museus 2
.....
Deute 16
Serveis interns 22



Projectes d’inversió 2019



Nova 
casa de la 

Festa Major

• Inversió total: 

1,4 milions d’euros

• Finalització: 

any 2019



Espai jove 
La Pelegrina

• Inversió total: 

1,2 milions euros

• Finalització: 

any 2019



Ampliació Oficina d’Atenció Ciutadana

• Inversió: 150.000 euros
• Finalització: any 2019



Nova urbanització sobre la llosa del ferrocarril

• Fase actual: carrer Papiol / carrer Mn.Trens

• Pressupost: 2,5 milions euros

• Finalització: any 2019



Ampliació 
Vinseum

• Inversió total: 

7,0 milions d’euros

• Finalització: 

any 2021



Nou pavelló esportiu

• Inversió: 3,3 milions d’euros

• Finalització: any 2020



Nova 
urbanització 

del carrer 
Comerç

• Inversió: 1,5 milions d’euros

• Finalització: any 2020



Ampliació 80 
places més de 
residència al 

Ricard Fortuny

• Inversió total: 3,5 milions d’euros
• Finalització: any 2020
• Finançament del Consorci Sociosanitari de Vilafranca



Inversions 2019

Amb partida pressupostària (5.483.300 €):
• Ampliació del Vinseum (subvencions FEDER i Diputació)

• Nou Pavelló Esportiu            (subvenció Diputació)

• Programa de Rehabilitació per a Habitatge Social
• Equipament Espai Jove        (subvenció Generalitat)

• Desenvolupament informàtic  – Administració Electrònica
• Equipament de reposició per als serveis municipals• Equipament de reposició per als serveis municipals
• Millores de la Xarxa d’aigües i sanejament

Amb partides de romanent (previsió, projectes en redacció):
• Nova urbanització del carrer Comerç
• Reposició i millores en espais públics
• Noves urbanitzacions de carrers i places
• Reforma del sostre del Teatre Cal Bolet
• Millores diverses en edificis municipals i a la Zona Esportiva 



Pressupost 2019
Ajuntament de Vilafranca del Penedès


