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OBJECTIUS DEL PRESSUPOST
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Garantir la qualitat de
les infraestructures i la

sostenibilitat energètica 
dels equipaments 

Augmentar les inversions 
per millorar les condicions 
de vida dels veïns i veïnes 

de Cabrils

Impulsar el bon govern
i l’administració

transparent

Enfortir un entorn urbà
i natural de qualitat

Generar espais i eines
de participació activa

de la ciutadana

Millorar la seguretat 
ciutadana i la convivència



      EL PRESSUPOST EN 1’

PRESSUPOST AJUNTAMENT

10,8M€

NOVETATS
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El pressupost executiu es vincula als objectius definits
en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 

Les inversions s’han quadruplicat respecte el pressupost
(Increment del 378,6%). La coberta fotovoltaica de la pista 

poliesportiva serà una de les principals inversions.  

La partida destinada al procés participatiu sobre inversions
s’incrementa un 37,5%. 

Nova organització pressupostària per millorar el control i
l’eficiència i racionalitzar els recursos.

organismes autònoms

Pressupost ESCOLA BRESSOL

667.613€

PAM



DIAPOSITIVA DE SITUACIÓ

EDAT MITJANA: 40,8 ANYS

SUPERFÍCIE: 7 KM2

No BARRIS: 41

No ENTITATS: 65

DENSITAT (HAB./KM2): 1.042

TAXA D’ATUR: 7,31%

HABITANTS: 7.439 (3.682 HOMES + 3.757 DONES)
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INGRESSOS

GESTIÓ DEL PATRIMONI TRANSFERÈNCIES D’ALTRES ADMINISTRACIONS IMPOSTOS I TAXES

8.260.099 €  (76%)

640.426 €  (6%)

1.955.201 €  (18%)

TOTAL: 10.855.726€
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DESPESES
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876.559€  (8%)

264.392 €  (1,9%)

25.000 €  (0,1%) 3.849.932€  (35%)

931.898€  (9%)

73.226 €  (1%)
4.834.717€  (45%)

TOTAL: 10.855.726€



PRESSUPOST
I DESPESA PER HABITANT
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10 M€

5 M€

0 M€

1.074 € 1.138 € 1.254 € 1.245 € 1.341 € 1.459 €

7,8 M€ 8,3 M€ 9,1 M€ 9,08 M€ 9,2 M€ 10,8 M€

2015 2016 2017 2018 2019 2020

7,8 M€

1.088 €

2014

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



A QUÈ ES DESTINEN CADA 100€
INGRESSATS PER L’AJUNTAMENT?



35,5€
PERSONAL

8,1€
CONVENIS I SUBVENCIONS

8,6€
INVERSIONS

3,3€
DESPESES FINANCERES

· Passius financers: 20%     · Interessos: 73%

· Imprevistos: 7%
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· Gestió de residus: 19%     · Serveis a les persones: 15%     

· Vies públiques, enllumenat, seguretat i mobilitat: 13,8%

· Complex Esportiu Municipal: 13,5%     · Administració general: 13,3%

· Counicació i participació: 3,1%     · Gestió energètica i equipaments: 8,3%

· Promoció econòmica, turisme i medi ambient: 8,2%     · Altres: 5,8%

44,5€
BÉNS CORRENTS I SERVEIS



EVOLUCIÓ DEL DEUTE VIU

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3.133.908 € 2.752.842 € 2.388.962 € 2.313.271 € 1.736.097 € 1.577.956 €1 1.716.524 €2

2014

54,60% 47,10% 37,10% 36,47% 29,54% 31,78%330,40%1

0%

50%

75%

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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1 Des d’aquest any s’incorporen als càlculs els arrendaments financers
2 Aquesta xifra inclou la previsió feta al pressupost 2020 de finançament aliè per import de 569.466€
3 Previsió

RÀTIO ENDEUTAMENT



Administració
General

768.735€

Parcs i jardins

260.561€

Serveis a 
les persones

256.960€

Neteja viària

102.984€
Escoles

181.490€

Centre Esport 
Municipal

226.272€

Vies públiques

301.123€

Promoció
econòmica

34.000€

Càrrecs electes

171.575€

Urbanisme

465.428€

Seguretat i
ordre públic

957.300€

Medi ambient

32.134€
Biblioteca

63.357€

Societat de
la informació

28.013€

Aquest personal és el que permet a l’Ajuntament oferir uns serveis públics de qualitat
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DESPESA DE PERSONAL



DESPESA PER SERVEIS
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ACCIÓ SOCIAL

186.510€

*Aquestes xifres no contenen l’import del personal destinat a realitzar aquests serveis



QUÈ DESTINA L’AJUNTAMENT
A LA PREVENCIÓ I SEGURETAT INTEGRAL?
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TOTAL: 1.067.259€

* La plantilla de la Policia Local està dotada de 20 places (1 inspector, 1 sergent, 3 caps, 14 agents i 1 vigilant 
que dividits en diferents torns cobreixen les 24 hores dels 7 dies de la setmana els 365 dies de l’any). 

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) contempla una aprofundiment de la seguretat i al prevenció
a partir d’una sèrie de mesures com l’elaboració d’un nou Pla de Seguretat Local o la realització

de campanyes informatives, entre d’altres accions. 

Personal policia
957.300€* (89,6%)

Convenis
(ADF Burriac, Protecció Civil 

i Ambulància)

32.750€ (3,1%)Salubritat pública
(controls de legionel·losi
i inspeccions, tractament 

d’aigües, desinsectació, etc)

9.730€ (3%)

Béns corrents, 
serveis i inversions

35.3791 € (3,3%)

Prevenció instal·lacions
9.730€ (1%)
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INGRESSOS: 185.121€ DESPESES: 185.121€

aportació ajuntament

37.296 €  

venda de tiquets

i publicitat

130.225 €  

serveis de direcció

i organització

28.194 €  

materials, instal·lacions

i muntatges

42.000 €  

publicitat

9.326 €  

participació

restauradors

86.271 € 

logística,
funcionament

i seguretat

19.330 €  

lloguer estands

17.600 €  

QUÈ COSTA
LA MOSTRA GASTRONÒMICA?
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PRINCIPALS
INVERSIONS PREVISTES

400.000€
Cobertura

fotovoltaica pista 
poliesportiva 136.000€

Manteniment
i accessibilitat 
edificis municipals

55.000€
Pressupost participatiu

90.000€
Adequació
gossera municipal

(55.000 del pressupost d’enguany, i 35.000 
dels pressupostos participatius de l’any passat)

183.806€
Manteniment
víes públiques



SABIEU QUE...

...el pressupost d’ingressos ha 
augmentat 1,5 M€?

Aquest augment es deu a diversos factors. El primer 
és el càlcul més acurat i precís de la previsió d’ingres-
sos municipals.

En segon lloc, s’ha contemplat la concertació d’un 
crèdit per valor de 569.466€ i s’ha demanat una sub-
venció de 250.000€ a la Generalitat de Catalunya 
en el marc del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
(PUOSC). 

Finalment, també s’ha previst una pujada de l’Impost 
sobre béns immobles (IBI) de l’ordre de 100.000€. 
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...l’import destinat al pressupost 
participatiu s’ha incrementat un 37,5%?

L’aposta de l’Ajuntament per la cogestió participada 
i la democràcia directa es concreta en els pressu-
postos participatius que enguany s’han incrementat 
un 37,5%, passant dels 40.000€ de l’any passat, als 
55.000 actuals. Els pressupostos participatius cons-
ten de dues modalitats. 

La primera s’adreça als nois i noies de 6è de Primària 
i 1r d’ESO dels centres educatius públics i consisteix 
en la gestió d’una partida d’inversió de 7.500€. L’ob-
jectiu és l’apoderament i la responsabilització en la 
gestió municipal. 

La segona modalitat vehicula la participació de les 
persones majors de 16 anys empadronades a Cabrils 
en la proposició i l’elecció d’una o diverses inversions  
dins d’una partida de 47.500€.



SABIEU QUE...
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...l’Ajuntament destina un 8,5% del 
pressupost municipal a la gestió de 

residus?

La gestió de residus és una de les grans despeses 
municipals. Les partides del pressupost relatives 
als residus ascendeixen a 923.000€: 337.000€, a 
la recollida d’escombraries; 271.000€, a la recollida 
selectiva; 250.000€, al tractament de residus; i 
65.000€, al funcionament de la deixalleria. 

La generació de residus per càpita a Cabrils és de 
2,90 (kg/hab./dia), superior a la mitjana del Maresme 
(1,55). 

En canvi, el percentatge de recollida selectiva és del 
71,7%, molt superior a la mitjana comarcal (45%) i 
nacional (39,9%). *

* Font: Idescat

...l’Ajuntament destina més de 
700.000€ al funcionament dels 

centres docents?

Garantir un ensenyament de qualitat és una prioritat 
de l’Ajuntament. 

Per aquest motiu, hi destina 715.908€ distribuïts 
de la següent manera: 181.490€, per a personal; 
155.450€, despeses en béns corrents i serveis (ma-
terials, activitats, Escola de Música, casals, vestuari 
bidells, etc); 367.868€, d’aportació al Patronat Muni-
cipal de l’Escola Bressol; 11.100€, en subvencions a 
les escoles; i 20.000€, inversions (instruments pro-
jecte musical).



Regidoria de Participació i Regeneració Institucional


