Ajuntament de Sant Gregori

Dilluns 18 de novembre de 2019

El pressupost de l’Ajuntament de Sant Gregori supera els 4
milions d’euros
Al Ple celebrat aquest dilluns 18 de novembre es va aprovar el pressupost 2020 de
l’Ajuntament de Sant Gregori que serà de 4.052.132,73 euros i que experimenta un increment
d’un 4% respecte al pressupost inicial de 2019

Hi ha hagut increment global de 27.500 euros repartit entre les partides de cultura i biblioteca,
joventut, ensenyament, participació ciutadana, promoció econòmica i medi ambient i s’ha
creat una nova partida d’igualtat. També s’ha previst un increment de més de 100.000 euros
per fer front a la valorització de llocs de treball que s’està aplicant a nivell municipal i la
previsió de creixement dels salaris municipals de cara 2020. També hi ha un augment de
30.000 euros en la partida per manteniment de vies públiques i un increment de la partida de
manteniment del pavelló esportiu municipal.
En quan als ingressos venen determinats per un augment de la participació d’ingressos de
diferents administracions, per diverses subvencions previstes i per les ordenances fiscals,
aprovades el mes de setembre, amb l’increment d’alguns impostos, taxes i preus públics.
Les inversions previstes per l’exercici 2020, ascendeixen a 301.984,50 euros i corresponen a
vuit conceptes concrets: 111.259,50 euros per el canvi d’enllumenat a LED de 190 punts de
llum de la via pública; 30.000 euros per a l’instal·lació de sistema salí a la piscina municipal;
35.000 euros per a instal·lar dipòsits de recollida d’aigua de pluja per regar zones verdes;
30.000 euros pel pressupost participatiu 2020-2021; 10.000 euros per millores a les Escoles de
Cartellà; 60.225 euros per gestió de la depuradora municipal; 19.500 euros per a redacció de
projectes i 6.000 euros per a canviar les portes d’accés al Casal Sant Grau.
El pressupost consolidat entre l'Ajuntament de Sant Gregori i Serveis Municipal de Sant
Gregori, organisme que depèn del propi Ajuntament, s'eleva a 6.037.311,21 euros ja que
s'inclou el projecte de construcció de 12 habitatges de protecció oficial al sector de Can Serra
de cara ja el 2020 davant l’allargament del procés i tràmits d’adjudicació durant el 2019.

