Més benestar

PRESSUPOST MUNICIPAL 2019

OBJECTIUS DEL PRESSUPOST
Potenciar l’administració
transparent i sostenible

Reforçar un entorn
urbà de qualitat

Promoure la cultura,
l’esport i la participació
ciutadana
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Millorar la seguretat
ciutadana

Impulsar la promoció
econòmica i turística
de la vila

Garantir la qualitat
de les infraestructures
i de la via pública

EL PRESSUPOST EN 1’
PRESSUPOST AJUNTAMENT

9,2M€

NOVETATS

S’incorporen tres policies més per seguir millorant la seguretat.

organismes autònoms
Pressupost ESCOLA BRESSOL

629.765 €

S’incrementa el capítol d’inversions. Es finançaran a través del
superàvit dels exercicis anteriors sense recórrer a l’endeutament.

Les retribucions del personal de la societat mercantil Serveis i
Promocions Municipals, S.A. (SEIPRO) actualment en liquidació,
s’integren al Pressupost de despeses.
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DIAPOSITIVA DE SITUACIÓ
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INGRESSOS
TOTAL: 9.195.961

€
7.411.486 € (80%)

70.324 € (1%)
1.714.151 € (19%)

GESTIÓ DEL PATRIMONI

TRANSFERÈNCIES D’ALTRES ADMINISTRACIONS

IMPOSTOS I TAXES

Enguany no s’ha previst la concertació de cap préstec
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DESPESES
TOTAL: 9.195.961

€

4.037.512 € (44%)

844.885 € (9%)
75.000 € (1%)
303.412 € (3%)

61.765 € (1%)
194.713 € (2%)
3.678.670 € (40%)
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PRESSUPOST
I DESPESA PER HABITANT
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A QUÈ ES DESTINEN CADA 100€
INGRESSATS PER L’AJUNTAMENT?

MEDI AMBIENT i SOSTENIBILITAT: 12,3€
· Gestió de Residus: 70%
· Parcs i Jardins: 20%
· Medi Ambient: 10%

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL: 4€
· Societat de la informació: 65%
· Promoció turística: 18,4%
· Comerç i promoció econòmica: 16,6%

SERVEIS GENERALS: 24,6€

DEUTE PÚBLIC: 5€

· Administració General: 86%
· Òrgans de Govern: 6%
· Gestió Sistema Tributari: 5%
· Imprevistos: 3%

· Devolució préstecs: 65%
· Rèntings: 21%
· Interessos préstecs: 14%

TERRITORI: 28,7€
· Manteniment vies públiques: 44%
· Seguretat i Ordre Públic: 29,5%
· Urbanisme: 14,2%
· Transport urbà: 9,5%
· Protecció Salubritat Pública: 2,8%

SERVEIS A LES PERSONES: 25,4€
· Foment de l’Esport: 35%
· Ensenyament: 26%
· Cultura: 12%
· Serveis Socials i de la Dona: 10%
· Festes Populars: 8%

· Joventut: 4%
· Participació Ciutadana: 2,7%
· Gent Gran: 1,3%
· Cooperació: 1%
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EVOLUCIÓ DEL DEUTE VIU

RÀTIO ENDEUTAMENT

En els darrers anys l’Ajuntament ha reduït el deute sense elevar la pressió fiscal als veïns
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* provisional

DESPESA DE PERSONAL
Càrrecs electes
118.000€

Administració
General

Serveis a
les persones

Promoció
econòmica

Societat de
la informació

Complex Esportiu
Municipal

648.347€

234.037€

35.193€

31.153€

305.220€

Urbanisme

Parcs i jardins

Neteja viària

Vies públiques

Policia

Educació

Biblioteca

423.667€

253.056€

124.756€

324.114€

926.503€

170.904€

60.777€

Aquest personal és el que permet a l’Ajuntament oferir uns serveis públics de qualitat
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DESPESA PER SERVEIS
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QUÈ COSTA EL MUSICAB?

INGRESSOS: 23.993,10 €

DESPESES: 115.647,23 €

Subvenció Diputació de Barcelona: 7.500 €
Conveni patrocini: 7.894, 60 €
Venda entrades manual: 740 €
Venda entrades per internet: 7.558,50 €

Concerts: 52.473,6 €
Comunicació, publicitat i programació: 24.160,31 €
Tècnics de so: 19.602 €
Logística i àpats: 7.096,76 €
Lloguers infraestructures: 8.111,41 €
Seguretat: 2.349,56 €
Altres: 1.853,57 €

El Festival de Música de Cabrils va néixer l’any 1989. Més informació: www.cabrils.cat/musicab
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QUÈ COSTA
LA MOSTRA GASTRONÒMICA?
subvenció diputació

de barcelona d’estands

10.000 €

lloguer d’estands

vigilància 3.815 €
megafonia 1900 €

15.710 €

subvenció ajuntament

30.000 €

diversos 4.354 €

publicitat 7.163 €

transport 3.300 €
instal·lacions 9.868 €
estris 4.354 €

lloguer d’estands

8.974 €
servei de bar 5.772 €

personal 27.358 €
venda de tickets

125.855 €

participació restauradors

86.183 €

INGRESSOS: 181.565,46€
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DESPESES: 181.565,46€

QUÈ COSTA LA FESTA MAJOR?
FESTA MAJOR DE LA SANTA CREU · DESPESES: 49.517€

Correfoc: 10%

Espectacles
i concerts: 51%
Fira: 6%

Programa Festa Major: 2%
Seguretat: 4%
Refrigeris i àpats: 26%
Altres: 1%
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QUÈ COSTA LA FESTA MAJOR?
FESTA MAJOR SANTA HELENA · DESPESES: 51.198€

Activitats
i correfoc: 13,5%

Altres: 1,5%

Refrigeris i àpats: 6,8%

Seguretat: 12,2%
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Espectacles
i actuacions: 66%

INVERSIONS ENDEGADES

El 2017-18, l’equip de govern va aprovar modificacions pressupostàries per valor de 6 M€ destinades a inversions que estan en fase d’execució sense recórrer a finançament extern ni pujar els impostos. El funcionament prové del romanent de tresoreria dels exercicis anteriors.
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SABIEU QUE...
... l’Ajuntament destina 789.000 €
a la gestió de residus?

... l’Ajuntament ajuda a les persones
refugiades acollides amb 5.000 €?

Les partides del pressupost relatives als residus

Cabrils destina 5.000 € a les persones refugiades

ascendeixen a 789.000 € (489.000€ a la recollida,

acollides amb l’objectiu de millorar l’atenció i el

65.000€ a la gestió i 235.000€ al tractament). La

suport que reben. De la mateixa manera, fa uns

generació de residus per càpita a Cabrils és de

anys el ple municipal va aprovar per unanimi-

2,20 (kg/hab./dia), lleugerament superior a la mit-

tat que Cabrils es declarés municipi d’acollida i

jana del Maresme (1,50). En canvi, el percentatge

solidari de persones refugiades que fugen de les

de recollida selectiva és del 64,1%, molt superior a

misèries de la guerra. En el cas que no arribin per-

la mitjana comarcal (43,8€) i nacional (38,6%).

sones refugiades, l’import es distribuirà a d’altres
partides en l’àmbit de la cooperació.
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SABIEU QUE...
... l’Ajuntament destina 40.000 €
als pressupostos participatius?

... l’Ajuntament continua apostant per
l’educació musical?

L’aposta de l’Ajuntament per la cogestió participada i

Aquest any sortirà la primera promoció de nois

la democràcia directa es concreta en els pressupostos

i noies de les escoles públiques de Cabrils que

participatius. La d’enguany serà la quarta edició. Els

han participat en el projecte d’educació musi-

pressupostos participatius consten de dues moda-

cal “4 cordes”. Són quatre anys durant els quals

litats. La primera s’adreça als nois i noies de 6 de

desenvolupen coneixements de violí i violoncel.

Primària i 1r d’ESO dels centres educatius públics i con-

Enguany l’Ajuntament destinarà uns 43.000 € a

sisteix en la gestió d’una partida d’inversió de 5.000 €.

aquest projecte i altres 70.000 a l’Escola Munici-

L’objectiu és l’apoderament i la responsabilització en

pal de Música de Cabrils.

è

la gestió municipal. La segona modalitat vehicula la
participació de les persones majors de 16 anys empadronades a Cabrils en la proposició i elecció d’una o
diverses inversions dins d’una partida de 35.000 €.
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cabrils.cat

