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Liquidació pressupost 2015

Pressupost total 2016

La liquidació del pressupost informa sobre com s’ha executat el
pressupost d’una entitat local i dóna a conèixer entre d’altre informació, la situació de tresoreria a finals d’any i l’estat del superàvit.

En el pressupost municipal s’han de veure reflectides quines seran
les despeses i els ingressos de la corporació municipal al llarg de l’exercici. Amb la voluntat d’apropar el pressupost a tots els ciutadans
es desglossen a continuació, amb criteri polític, les despeses pressupostàries dividides en:

El pressupost de l’any 2015 s’ha tancat amb un romanent positiu
de 7.951.355 euros, al que cal restar despeses ja compromeses
per valor de 449.737 euros i inversions adjudicades pendents
de factura per valor de 3.629.456 euros de l’exercici 2015.
En resulta un romanent final de 3.872.162 euros que formarà part de
l’aportació municipal del pressupost d’inversions del 2016. La resta
del finançament previst es realitzarà amb al·lienació de patrimoni i
subvencions.

Romanent tresoreria: 7.951.355 euros

APLICACIÓ

- Serveis als ciutadans: partides que permeten seguir donant els
millors serveis a la ciutadania a través de l’administració de recursos, manteniment d’infraestructures i equipaments, jardineria, seguretat, o neteja i repàs asfàltic entre d’altres.
- Acció política: partides en àrees prioritàries com turisme, promoció econòmica, benestar social, cultura, joventut, ensenyament o
esports; i inversions en projectes, millores, adequacions i construcció d’equipaments, així com l’amortització de prèstecs que han servit per financiar inversions.
- Obres d’urbanització: el finançament en urbanitzacions no recepcionades per l’ajuntament és a càrrec dels propietaris de les seves
parcel·les. Aquesta partida té caràcter plurianual, ja que la despesa es
realitzarà en diferents anys.

Exercici 2015
Despeses compromeses · 449.737 euros
Inversions adjudicades · 3.629.456 euros

Serveis als ciutadans · 20.738.050 euros

Exercici 2016

Acció política · 24.427.664 euros
Obres d’urbanització · 44.110.972 euros

Pressupost inversions · 3.872.162 euros
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TOTAL - 89.276.686 euros

Serveis als ciutadans

Acció política

Administració general · 2.658.290 euros
Gestió de tributs, recaptació i despeses financeres
2.045.246 euros
Llicències i projectes urbanístics, subministraments i
manteniments equipaments municipals · 1.866.450 euros
Manteniment, conservació d’infraestructures,
serveis municipals i jardineria · 3.694.450 euros
Neteja d’instal·lacions, residus i neteja viària
5.153.000 euros
Inversions en repàs asfàltic i carrers, mobiliari urbà,
senyalètica o millores en l’enllumenat · 2.267.814 euros
Seguretat ciutadana i protecció civil · 3.052.800 euros

Turisme, promoció econòmica, dinamització cultural i comunicació
3.557.090 euros
Esports i joventut · 1.735.050 euros
Benestar social, salut, dinamització comunitària,
participació ciutadana, ensenyament
i noves tecnologies · 3.134.070 euros
Inversions en redaccions de projectes d’equipaments com és
l’Auditori-Palau de Congressos, i adquisició de patrimoni per a
inversions · 8.998.500 euros
Inversions en millores, adequacions i construccions com són:
Centre Cívic de Castell d’Aro, Centre Cívic Platja d’Aro,
Biblioteca, Casa Lila, Masia Bas, parc de la Estació,
o gespa del camp de futbol · 3.005.000 euros
Inversions en projectes, noves tecnologies, i
infraestructures i adequacions generals · 1.746.954 euros
Amortització de prèstecs per a inversions · 2.251.000 euros
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14,56 %

TOTAL - 24.427.664 euros

7,10 %

12,83 %

