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PRESSUPOST MUNICIPAL 2021

19.485.752,83 €

+11,62%
d’increment en relació amb el 

pressupost del 2020

19.500.000 €

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16.300.000 €

17.100.000 €

17.900.000 €

18.700.000 €

INVERSIONS

1.212.854,58 €

+35,2%
d’increment en relació amb el 

pressupost del 2020



INGRESSOS

Impostos directes:  
11.217.724,23 € 
+13,55%
Impostos indirectes:  
400.000 €  
+58,23%
Taxes i preus públics  
i altres ingressos:  
2.075.305 € 
-6,74%
Transferències corrents:  
4.373.061,58 € 
+9,43%
Ingressos patrimonials:  
333.100 € 
+1,68%
Transferències de capital: 
55.562,02 € 
-25,92%
Actius financers: 
31.000 € 
+210%
Passius financers: 
1.000.000 € 
+48,29%

TOTAL INGRESSOS 

19.485.752,83 €  
+11,62%

DESPESES

Personal: 
7.672.884,53 €  
+8,34%

Despeses bens corrents i serveis: 
8.680.010,51 € 
+11,50%

Despeses financeres: 
110.267,99 € 
+84,45%

Transferències corrents: 
1.009.240,94 € 
+23,66%

Fons de contingència: 
122.585,24 € 
+40,90%

Inversions Reals:  
1.212.854,58 € 
+35,21%

Actius financers: 
31.000 €
Passius financers: 
677.909,04 € 
-7,20%

TOTAL DESPESES: 

1.485.752,83 € 
+11,62%



ASPECTES DESTACATS
ÀREA DE JUSTÍCIA SOCIAL

1.202.488 € 
+22%

d’increment del pressupost 
de l’àrea de Justícia Social en 

relació al 2020

Serveis socials: 
975.741 € 
+30%

Cooperació: 
88.363 €
Col·lectius socials: 
52.405 €
Pla igualtat: 
85.979 € 
+66,95%

NOVA REGIDORIA EN INNOVACIÓ  
I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (AIRE)
Per impulsar l’energia verda i millores 
en l’eficiència energètica dels edificis 
municipals i l’enllumenat públic.

1.187.081 €

VIA PÚBLICA, PARCS I JARDINS,  
MEDI NATURAL I SOSTENIBILITAT
Per millores en el manteniment, 
senyalització i enllumenat de la 
via pública; el manteniment de 
parcs i jardins i desbrossades; el 
manteniment i millora de la ronda 
verda; per la sensibilització ambiental, 
la Riera Viva i el manteniment del 
Parc de l’Hostal del Fum.

2.347.151 €
Creació i millores de parcs i jardins 
96.900 €
Arranjament i millores a les vies públiques 
76.000 €



PATRIMONI
per la reforma de les masies de 
Can Maiol, Can Malla, Can Falguera, 
Can Boada Vell, la restauració de 
la Casa Folch i de la Comanda 
Templera. 

395.757 €

CULTURA

865.760 € 

Construcció biblioteca municipal 
294.502,17 €
Activitats culturals, teatre, música i dansa...  
153.800 €

+43%
d’increment del pressupost 

de Cultura en relació al 2020

+86%
d’increment del pressupost 

de Patrimoni en relació  
al 2020

+26%
d’increment del pressupost 
de a Policia Local en relació  

al 2020

POLICIA LOCAL

1.858.537 €




