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L’Alt Empordà

Figueres invertirà 1,8 milions i destinarà
un 31% més a Urbanisme durant el 2015
 L’equip de Govern aporta un 10% a l’àrea de Benestar Social, un 1% a la de Seguretat o un 5% a la d’Educació i Joventut
ACN
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L’equip de Govern de CiU a Figueres va presentar ahir els comptes per al 2015 , que sumen un total de 51.148.760 euros. es destinaran 1.884.671 euros a inversions,
la majoria de les quals (994.144 euros) seran per a infraestructures i
actuacions d’urbanisme. És per
això que el pressupost d’aquesta
àrea es veurà incrementat en un
31% respecte del 2014 passant
dels 1.987.003 als 2.605.927 euros.
També s’incrementa en un 10% l’àrea de benestar social passant
dels 2.531.250 euros als 2.781.265.
L’alcaldessa, marta Felip, va destacar que el pressupost per a l’any
vinent reﬂecteix, per una banda,
«el contingut de ﬁnal de mandat
de cara al compliment del pla
d’acció mirant al maig de 2015» i,
per l’altra, la «tendència a incrementar la despesa social que s’ha
imposat en els darrers anys». el regidor d’Hisensa, manel Toro, va dir,
a més, que l’estat d’execució de
l’actual pressupost està en aquests
moments en un bon nivell de
compliment i va dir que esperen
que la liquidació es faci, ﬁnalment, amb «l’euro positiu» que
han anunciat en els darrers anys.
el comptes passaran per ple
dijous vinent però ahir Felip i Toro
van donar a conèixer algunes de
les xifres. el pressupost del 2015,
superior al d’aquest any situat en
49,1 milions, comptarà amb menys
inversions que el de 2014 (2,2 milions). en total, es destinaran 1,8
milions amb càrrec a pressupost
corrent, entre d’altres coses perquè
encara no poden acudir al préstec
per la situació econòmica. malgrat
això, Toro va insistir que després de

ELS COMPTES PER AL 2015
LES DADES DEL PRESSUPOST

51.148.760 euros
49.112.413 euros

TOTAL INGRESSOS I DESPESES (2015)
TOTAL INGRESSOS I DESPESES (2014)

ALGUNES DE LES DESPESES CORRENTS 2014-2015 (EN EUROS)
ÀREES

Urbanisme
Benestar social, família i salut
Esport
Educació i joventut
Cultura
Acció Cívica
Serveis Urbans
Seguretat
Promoció econòmica
Central de compres

2014

1.987.003
2.531.250
1.240.131
2.681.959
2.691.556
507.394
17.362.158
3.684.840
1.628.186
2.928.485

DIFERÈNCIA %

+ 31%
+ 10%
+ 9%
+5%
+ 3%
+ 2%
+ 2%
+ 1%
+1%
-7%

2015

2.605.927
2.781.265
1.346.626
2.804.230
2.781.265
517.394
17.645.696
3.739.537
1.645.027
2.738.013

ALGUNES DE LES INVERSIONS PREVISTES
PROJECTES

2015

Càmeres de trànsit
Millora d’edifici municipals
Plans d’asfaltatge i voreres
Fons de reposició del clavagueram
Adquisició del local del Sant Pau
Centre de serveis socials i serveis municipals St. Pau

L’alcaldessa, Marta Felip, i el regidor d’Hisenda, Manel Toro.

tres anys i mig de «constrenyiment», les dades permetien oferir
uns comptes més optimistes. «Als
que ens deien que inﬂaven dades,
els direm que la setmana passada
l’estat d’execució de l’ibi del pressupost d’enguany estava al 99%»,
va dir.
D’entre les actuacions més destacades, hi ha la instal·lació de
càmeres de trànsit (60.000 euros),
els plans d’asfaltatge i voreres
(300.000 euros), una nova aportació per a l’adquisició del local del
sant Pau (200.000 euros), l’ade-

quació del mateix com a centre de
serveis socials (300.000 euros) o
l’adquisició d’un pis del carrer
rentadors destinat a residència de
la Fundació Altem (50.000 euros).
Aquestes tres darreres aportacions, s’han inclòs a l’àrea de benestar perquè «es destinaran a crear
un espai on s’uniﬁcaran els serveis
socials i habitatge per a persones
que ho necessiten».
en aquest sentit, Toro va recordar que durant aquest any s’han
destinat 240.000 euros a ajuts al pagament de lloguers, factures o
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bombones de butà i que per al
2015 la xifra encara s’inﬂarà més.
el regidor va dir que es preveien
uns 100.000 en assistència social,
175.000 més de fons d’ajuts i
100.000 que es destinaran al centre de distribució d’aliments, entre
d’altres.
Pel que fa a xifres més concretes, al capítol d’ingressos preveuen
recaptar uns 23.222.500 euros en
ingressos directes. en aquest sentit, Felip va dir que calculen que
l’ibi s’incrementarà molt per l’actualització cadastral que està fent

60.000
114.424,51
300.000
109.720.000
200.000
300.000
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l’estat. També 295.000 en impostos indirectes i 15.478.953 en taxes
i d’altres ingressos. en transferències corrents, preveuen ingressar
12.042.307 euros i en ingressos
patrimonials, 110.000 més.
en l’àmbit de despeses, es mantenen les de personal en 14.677.218
euros i una de les xifres que es veu
incrementada és la d’amortitzacions, que ascedeix ﬁns als
5.210.000 €. «Això es deu al fet que
el préstec demanat per eixugar
dèﬁcit ha acabat la carència de dos
anys que hi havia», va dir Toro.

