
   
 

              

 

 
 
 
CRITERIS ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2020 
 
 
El pressupost 2020 s’ha elaborat a partir de les previsions de tancament de 
l’exercici econòmic 2019 i les previsions de subvencions per a l’any 2020, 
basades majoritàriament amb les sol·licituds de subvencions a la Generalitat de 
Catalunya a principis d’aquest mes de setembre, subvencions per part de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i les previsions de les subvencions de la Diputació 
de Barcelona pel que fa a polítiques actives. 
 
 
Ingressos 
 
 
Davant una situació econòmica actual en la que es manté una reestructuració 
del mercat de treball amb un nombre de persones desocupades encara molt 
considerable, es presenten tota una sèrie de polítiques actives amb especial 
incidència en la inserció laboral de joves i persones amb major risc d’exclusió 
social, sobre tot hi ha un impuls considerable pel que fa a Plans d’ocupació. 
 
Grameimpuls SA, amb un objecte com és el foment de l’activitat econòmica i 
generació de l’ocupació a Santa Coloma de Gramenet mitjançant la promoció, 
suport i participació econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament 
de l’entorn socioeconòmic, potenciant iniciatives generadores de riquesa i 
ocupació, queda afectada directament per les decisions que es prengui a nivell 
d’Administracions en el camp de les polítiques actives d’ocupació. 
 
Així l’activitat de l’empresa determina que la major part dels ingressos 
corresponen a les subvencions rebudes per les diferents administracions. 
 
Els ingressos recollits en el pressupost per a l’exercici 2020 reflecteixen 
directament les conseqüències de les tendències exposades. 
 
L’empresa compta amb dos grans grups de partides d’ingressos clarament 
diferenciades com són, per una banda, la prestació de serveis i per una altra, les 
subvencions a l’explotació. 
 



   
 

              

 
Prestació de serveis 

 
 
En el pressupost 2020 la prestació de serveis representa el 6,65%  del 
total d’ingressos previstos en aquest període per l’entitat, respecte al 
7,46% que es recollia en el pressupost 2019. Les diferències venen 
donades principalment per la disminució d’ingressos per la finalització de 
l’Acord marc del servei de formació per a l’ocupació industrial de 
l’hostaleria i del turisme del Servei d’Ocupació de Catalunya vigent des del 
2015, així com la modificació de la facturació a l’Ajuntament en els serveis 
de vigilància de mercats. 
  
Així és recull en el pressupost 2020 una disminució de la prestació de 
serveis amb un import de 746.276,59 euros per a l’exercici 2020 respecte 
a 817.908,00 euros del 2019. 
  
Centrar-nos en les previsions de facturació dels centres d’empreses i  
l’Escola de restauració les previsions es mantenen en la línia dels 
resultats que s’han produït en l’últim exercici econòmic tancat. 
 
Respecte a la  facturació a l’Ajuntament suposa l’1,01% disminuint 
lleugerament respecte al percentatge registrat en el pressupost 2019. La 
facturació es concreta en la gestió i la coordinació del programa EDUSI, 
així com en la facturació pel servei de vigilància en els mercats 
municipals. 
 
 

Subvencions a l’explotació 
 
 
La major part dels ingressos de Grameimpuls SA provenen de 
subvencions tal i com es reflecteix en el pressupost 2020, on suposen el 
93,32% del total d’ingressos previstos davant el  91,81% dels recollits en 
el pressupost 2019. La variació bàsicament ve donada per una nova 
ordenació de les subvencions rebudes. 
 
En valors absoluts, en el pressupost 2020, les subvencions es situen en  
10.355.256,08 euros, amb xifres considerablement més altes que les 
recollides en el pressupost 2018 on es situaven en 10.063.455,74 euros, 
augmentant en un total de 291.800,34 euros. 
 
En el pressupost del  2020 s’ha seguit amb el criteri de prudència i anàlisis 
curós de l’exercici 2018, l’últim exercici tancat. 
 
 
 



   
 

              

Pel que fa al total de subvencions que estan atorgades, i per tant són 
segures, trobem el programa formació d’oferta en àrees prioritàries 
(FOAP), el pla d’ocupació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el pla 
d’ocupació de la Diputació de Barcelona així com diferents plans 
d’ocupació locals. Les subvencions atorgades suposen un percentatge del 
44,71% respecte al total de les subvencions recollides en el pressupost 
2020, amb un import de 4.629.936,88 euros. 
 
Paral·lelament del conjunt de subvencions pressupostades es recullen un 
total de 5.725.319,20 euros que corresponen a subvencions sol·licitades i 
de les quals resta l’atorgament definitiu i d’altres que estan en fase de 
sol·licitud en el moment de la publicació de resolució de convocatòria per 
part de les diferents administracions. 
 
En els propers mesos les resolucions de les subvencions que es troben 
actualment en la fase de sol·licitud tindran una notable incidència en 
l’exercici 2020, ja que s’executaran majoritàriament al llarg d’aquest. 
 
Si s’analitzen les subvencions unitàriament és remarcable la importància 
de la subvenció de Treball als Barris 2019, per import de 2.667.983,04 
euros, i la subvenció de Programa mixt de Formació i Treball  amb un 
import de 784.118,36 euros, en fase de sol·licitud com s’havia comentat 
anteriorment. 
 
Per últim s’ha previst un aportació municipal a l’empresa d’1.700.000 
euros, igual a l’aportació de l’exercici 2019. 
 



   
 

              

 
Despeses 
 

 
Grameimpuls SA, obté la major part d’ingressos de les subvencions rebudes per 
les diferents administracions i aquest fet condiciona la tipologia i el volum de la 
majoria de la despesa, ja que la normativa reguladora de les diferents 
subvencions marca clarament la tipologia de despesa que és justificable . 
 
 
Aprovisionaments  
 

 
Les compres d’aprovisionaments suposen un 4,18% del pressupost. 
Aquest import s’ha calculat a partir de la despesa que és necessària per 
poder portar a terme les subvencions previstes. 
 

 
Serveis exteriors 

 
 
Els serveis exteriors en conjunt representen el 11,52% del pressupost 
2020, respecte al 12,76% del pressupost 2019.  Aquesta agrupació recull 
partides pressupostàries importants com són els serveis de professionals 
independents, que corresponen als formadors que es contracten per 
portar a terme una part dels programes subvencionats, la partida de 
reparacions i conservació i la partida d’altres serveis que inclou, entre 
d’altres,  els serveis de formació que són contractats a empreses 
externes. 
 
La partida de serveis exteriors presenta la variació més important en el 
concepte corresponent a la contractació de serveis professionals 
independents. 
 
Es remarcable comentar que els serveis exteriors al correspondre a una 
despesa directament associada a subvencions atorgades en el cas que hi 
hagués variacions en aquestes, la despesa s’ajustaria automàticament, fet 
que porta a un equilibri constant, entre les subvencions i les partides de 
professionals independents i de serveis de formació. 
 

 



   
 

              

 
Despeses de personal 
 

 
En referència a les despeses de personal presenten un percentatge del 
81,68% respecte al 80,32% del conjunt de despeses del pressupost 2019. 
L’augment percentual ve donat per la tipologia de subvencions previstes 
per a l’exercici 2020 que marquen la distribució de la despesa 
subvencionable, sobretot per la presència de contractació de Plans 
d’ocupació, ja comentada en l’apartat d’ingressos. 
 
La dotació d’aquesta partida de personal ve directament associada a la 
naturalesa de les subvencions pressupostades, fet que porta a un equilibri 
constant, entre les subvencions i la despesa d’aquesta partida.  
 
La flexibilitat que Grameimpuls SA presenta, respecte a la contractació de 
personal, és una des les característiques més remarcables de l’empresa i 
li proporciona un equilibri entre ingressos i despeses. 
 
La despesa de personal inclou la contractació de plans d’ocupació  
considerada en els darrers exercicis econòmics com a primordial ja que 
corresponen a polítiques de rendes destinades d’una manera directa a 
pal·liar la situació econòmica que afecta especialment a les persones 
sense feina i sense cap mena de prestació.  Per tant aquesta despesa 
correspon a transferències de rendes a la població de Santa Coloma de 
Gramenet amb dificultats en el mercat laboral i que majoritàriament no té 
dret o ja ha esgotat qualsevol prestació. 
 
En el pressupost 2020 l’import total destinat a la contractació de plans 
d’ocupació és de 4.318.769,22 euros, davant els 4.154.604,01 euros de 
l’exercici 2019 pel mateix concepte. 
 
Per últim s’ha de posar de manifest que les subvencions corresponents 
als plans d’ocupació són justificades directament amb el personal 
contractat i no admeten despesa d’un altre tipus, i per tant tenen una 
incidència directa a la partida de despeses de personal. 
 
La partida de personal ha augmentat en 359.057,36 euros respecte al 
2019. 
 
En aquest punt només resta comentar que s’ha pressupostat l’exercici 
econòmic 2020 amb un increment dels sous i salaris del personal de 
l’empresa municipal del 3% respecte als salaris de l’exercici 2019, fruit de 
l’“Acuerdo para la mejora del Empleo Público y condiciones de Trabajo” 
signat entre el Govern espanyol i els representants de CCOO, UGT i 
CSFI-F, el 9 de març de 2018”. 



   
 

              

 
Amortitzacions  
 
 

En referència a les amortitzacions les previsions es situen en uns 255.000 
euros incrementant les previsions respecte a l’exercici 2019 per la posada 
en marxa definitiva de la nova escola de restauració. 
 
 
  
 

 
 

 

Santa Coloma de Gramenet, 18 de setembre de 2019 




