
 
   
 
 

  Pressupostos 2010 .  
 

Fundació Barberà Promoció 
Cr. Torre d’En Gorgs, 40. Barberà del Vallès 
93 719 28 37   1 de 5 

 

Pressupostos 2010 per a la Fundació Barberà Promoció .. 
 
 
Línies d’actuació de la Fundació Barberà Promoció 

La Fundació Barberà Promoció és una entitat dedicada a la promoció econòmica i desenvolupament local 
del municipi de Barberà del Vallès, així com a implementar totes les polítiques actives d’ocupació, 
programes, projectes i actuacions que afavoreixen la situació social, laboral, professional i econòmica de 
la ciutadania del nostre territori. 

Treballem per generar i facilitar la participació econòmica, la millora en el treball i el sentiment de 
contribució al desenvolupament local, per part del conjunt de persones treballadores i emprenedores del 
territori i de les seves organitzacions. 

En aquest sentit, donada la conjuntura socioeconòmica actual, l’any passat l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès va augmentar els recursos per pal·liar tant com fos possible aquests moments més difícils.  

Per al present exercici, s’afegeix també la necessitat de contenció pressupostària, que ens fa ajustar els 
recursos destinats, sense que per això es vegi afectat el servei directe a les persones, que es seguirà 
donant amb els mateixos nivells de qualitat. 

Durant l’any 2009 i amb continuïtat durant tot aquest any 2010, l’Ajuntament de Barberà està fent un 
esforç important per desenvolupar polítiques orientades a la millora de l’ocupabilitat de la ciutadania i la 
competitivitat de l’empresariat del nostre municipi.  

Es continuaran cofinanciant plans especials extraordinaris i projectes d’ocupació orientats a contractar 
persones de la nostra ciutat que estiguin en situació d’atur. A nivell empresarial s’estan fent esforços per 
a promoure la formació de treballadors i l’activitat empresarial, així com la cooperació i la innovació en 
el nostre teixit productiu. En moments de dificultats i de canvi econòmic només els empresaris i els 
treballadors que tinguin més capacitat de reacció seran els que podran vorejar la situació de conjuntura 
negativa i fins i tot poder sortir-ne beneficiats. 

 

Les relacions i col·laboracions que s’estableixen amb les empreses, organismes, gremis, agents socials i 
ciutadans, així com les dades elaborades per l’observatori del mercat laboral, estableixen les línies 
d’actuació envers l’ocupació encaminades a: 

 Millorar la capacitat d’inserció laboral, promovent l’orientació, incentivant la formació de les 
persones (estiguin treballant o en situació d’atur), oferint pràctiques i estades laborals a les 
empreses. 

 Desenvolupar l’esperit d’empresa, promovent l’emprenedoria, assessorant i donant recursos 
a totes aquelles persones que desitgin iniciar un projecte empresarial mitjançant la formació 
específica, fent una forta acció entre el col·lectiu femení. 

 Capacitar l’adaptació del personal i l’empresa, detectant les seves necessitats perquè els 
interessos d’ambdós puguin convergir en un interès comú, afavorint la requalificació professional 
del personal, donant recursos per a millorar la capacitat de competitivitat i d’innovació de les 
empreses, així com implantant polítiques de responsabilitat social. 

 Reforçar la igualtat d’oportunitats, afavorint la inserció en el món laboral de persones amb 
especial dificultats per discapacitats o baixa formació (taller d’ocupació, plans d’ocupació, 
Barberà Inserta), ja que la igualtat d’oportunitats és una de les principals fites del nostre treball 
diari. 
A més, tenim programes específics per afavorir la inserció dels nouvinguts, de les persones que 
perceben la renda mínima d’inserció, de les dones i dels joves per a què puguin formar-se i 
aconseguir la inserció en el món laboral. 
Així mateix, assessorem a les empreses per afavorir la igualtat entre dones i homes, assessorant 
i acompanyant a les empreses perquè puguin implantar plans d’igualtat en les mateixes. 

 Garantir l’accés a les noves tecnologies i l’alfabetització digital de tota la població 
(ciutadania, entitats i associacions) per tal de millorar les seves competències en el món laboral. 
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 Propulsar i desenvolupar projectes territorials associant-nos amb d’altres municipis o 
províncies d’escala local i/ o europea per promoure el nostre municipi i enfortir el seu paper en 
el pla nacional i transnacional. Treballem conjuntament per fomentar i desenvolupar els 
programes, serveis i actuacions adreçades a millorar l’ocupabilitat i qualificació de les persones, 
l’anàlisi de la problemàtica i les possibles necessitats detectades en aquests àmbits. Alguns 
d’aquests projectes són ajust industrial, immigració i mercat de treball o projectes encaminats a 
fomentar l’emprenedoria i promoure la innovació de les empreses. 

D’altra banda, creiem que és de gran importància implantar un sistema de suport a la sostenibilitat com 
a model de creació i desenvolupament empresarial responsable mediambientalment, apropant la 
responsabilitat social a les empreses, promovent el desenvolupament sostenible i la cohesió social del 
territori per preservar l’equilibri estratègic de l’activitat econòmica de Barberà del Vallès. 

Aquestes iniciatives, tot i que pugui semblar no ser prioritàries en aquests moments complicats, sí que 
ho són perquè són noves alternatives que creen i milloren l’ocupació a la nostra ciutat. 

 

Pressuposts d’ingressos i despeses 2010 

Amb la intenció de mostrar aquesta gestió i com es distribueixen els recursos entre els diversos serveis i 
programes, així com mostrar de forma transparent la procedència de les aportacions i finançaments, 
presentem els Pressupostos per a l’any 2010. 

El pressupost de Barberà Promoció durant l’any 2010 és de 2.526.964,74 euros. A continuació es 
desglossen les despeses i ingressos per criteris pressupostaris. 

 

Pressupost d'ingressos i despeses
per criteris pressupostaris. 2010

Capítols 2010

Ingressos
III Taxes 143.000,00

IV Subvencions a l'explotació 2.383.988,10

Total Ingressos 2.526.988,10

Despeses:
I Personal 1.895.592,24

II Compra de béns i serveis corrents 590.305,00

III Despeses financeres 16.627,50

IV Dotacions a les amortitzacions 24.440,00

Total Despeses 2.526.964,74

Dèficit o Superàvit 23,35  

 

La diferència entre ingressos i despeses (dèficit o superàvit) és zero o molt proper a zero, ja que 
l’objectiu de la Fundació Barberà Promoció no és el de generar beneficis sinó que aquests reverteixin en 
el servei que oferim cap a les persones i empreses a les quals ens adrecem, i en cas de que sigui 
significativament positiu reverteix en els serveis de l’any següent. 

El pressupost s’havia anat incrementat en els últims anys d’acord amb l’evolució de serveis i programes 
oferts, i en aquest sentit, d’acord amb la tendència a l’alça del total de persones a les quals donem 
servei. A grans trets es va passar d’unes 2.200 persones usuàries en 2004, i d’unes 2.400 en 2006, fins 
a unes 2.700 en 2008. 

En el darrer exercici 2009, donada la conjuntura, el nombre de persones diferents ateses a les que la 
Fundació Barberà Promoció ha donat servei haurà donat el salt fins a més de les 4.000. D’aquestes, 
2.163 van rebre servei per primer cop en 2009. 
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Tot i el també elevat nombre de persones previstes per atendre al 2010 el pressupostat per enguany és 
lleugerament contractiu respecte el pressupost executat en 2009, donada la necessària contenció en la 
despesa per la conjuntura actual. L’atenció directa a les persones que estan en el seu itinerari 
ocupacional no es veurà afectat, tot mantenint els nivells de qualitat en el servei. 

 

 

* Usuaris 2009 provisional
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Despeses per criteris pressupostaris 2010 

En el desglossament de les despeses, el capítol de salaris al personal representa el 75,0% de les 
despeses. Val a dir que cal diferenciar entre els salaris dels treballadors de gestió dels serveis i 
programes, 37,5% sobre el total de despesa, dels salaris dels treballadors-beneficiaris de programes, 
que han guanyat pes, fins a igualar-se amb els anteriors, 37,5% sobre el total. 

En aquests últims es distingeixen projectes de Plans d’Ocupació, Tallers d’Ocupació i del projecte 
Barberà Inserta. Són projectes que comporten contractació i dedicació per treballar per la seva formació 
i posterior inserció laboral. També hi són incloses les persones contractades sota el paraigües de les 
Mesures pal·liatives municipals d’ocupació, que degut a la conjuntura s’han establert en 2009 i que al 
2010 es prorroguen. 

La previsió per a 2010 en l’àmbit dels Plans d’Ocupació és de 30 contractacions, que augmenten per a 
compensar la no convocatòria de Tallers d’Ocupació. En quant el personal de Barberà Inserta es fa una 
previsió de manteniment en les 32 persones, i així mateix de manteniment pel que fa a les Mesures 
pal·liatives municipals d’ocupació, en 7 persones. 

Al 2009 la xifra final de persones contractades va ser superior a les previsions. La diferència la podem 
dividir, a parts iguals, entre la bona marxa de Barberà Inserta que va incrementar la plantilla per sobre 
d’allò estimat i entre la implementació, un cop iniciat l’any, de les Mesures pal·liatives esmentades, 
degut a la situació conjuntural. 

 

*treballadors reals de 2010 disponible un cop es tanqui l'any
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Seguint amb aquest desglossament de despeses, el següent capítol més important és el de despeses per 
compres i serveis, amb un 23,4%, del qual destaca la partida destinada a serveis de professionals 
externs que, a la vegada,  representa un 44,5% del gruix total d’aquesta. 

Això és degut a les característiques del servei ofert per Barberà Promoció que implica contractar gran 
quantitat de professionals independents, segons quina sigui la tipologia d’accions formatives i programes 
que oferim, així com a empreses consultores que duen a terme programes específics o serveis concrets.  

Per últim les altres despeses representen l’1,7% respecte el total. 

Despeses per concepte.
Barberà Promoció. Pressupost 2010
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Ingressos per criteris pressupostaris 2010 

Els ingressos es divideixen en dues grans partides. La primera, i que representa un 6,5% del total, són 
les taxes o fonts de finançament propi. Aquestes es nodreixen d’una banda de la realització de cursos 
propis, gestió d’accions formatives d’altres empreses i/o àrees municipals i cessió d’espais a entitats 
públiques o privades per la formació; i, d’altra banda, de les prestacions de serveis Barberà Inserta en el 
mercat ordinari o no tutelat. La xifra pressupostada per 2010 es redueix tenint en compte la conjuntura. 
Tot i així, val a dir que la xifra pressupostada per l’any anterior s’havia més que doblat, atès 
principalment per la bona marxa del projecte Barberà Inserta que, amb l’objectiu de consolidar-se com 
una empresa d’inserció independent, ha anat ampliant els seus clients i fonts de recursos. 

Distribució d'ingressos.
Barberà Promoció. 2010
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La segona partida, amb un 93,5%, correspon a transferències corrents que inclou les subvencions i 
aportacions externes. Com a principal entitat finançadora d’enguany trobem el propi Ajuntament de 
Barberà del Vallès amb un 49,5% dels ingressos, dels quals enguany ja més de la meitat es destinaran a 
projectes que comporten contractació, formació i inserció als que anteriorment s’han fet referència. Com 
a segona font la Generalitat de Catalunya, amb un 34,8% del total d’ingressos, en la seva majoria 
procedents del  Servei d’Ocupació de Catalunya que participa en gran part dels programes i serveis 
oferts, destacant especialment els Programes de Qualificació Professional Inicial, els Plans i Tallers 
d’Ocupació, així com altres programes de formació i orientació per persones en situació d’atur i 
col·lectius amb especials dificultats.  

Es situen ja a més distància, en quant al nivell de volum d’ingressos, però no menys importants a nivell 
de qualitat i tipus de serveis i programes que permeten oferir, la Diputació de Barcelona, el Consorci per 
l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental i altres entitats privades. L’aportació prevista 
per 2010 de les entitats públiques supramunicipals, sent ja significativament menor que la de 2009, 
representa una proporció d’ingressos molt menor que en exercicis anteriors. 

Al següent gràfic es mostra la distribució d’ingressos atorgats per l’Ajuntament, dels que acabem de fer 
esment.    
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Nota complementària 

- Barberà Promoció sol·licita, gestiona i executa anualment el pla de treball de la figura AODL 
(Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local) que cofinancïa la Generalitat de Catalunya, així 
com els estudis que es publiquen a la mateixa convocatòria. Aquestes subvencions no apareixen 
als pressupostos de l’entitat per que només poden ser sol·licitades, cobrades i pagades per 
Administracions Públiques per la qual cosa, Barberà Promoció les sol·licita a nom de 
l'Ajuntament i aquest les ingressa i les retribueix a les persones. Per l'any 2010 es contemplen 2 
AODL que suposen l'atorgament de 53.250,06 euros.  

 


