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Execució inversions pressupost 2016
L’execució de les inversions del pressupost del 2016 són el resultat del
nexe d’unió entre l’estratègia i el pressupost, que tenen per finalitat aconseguir uns resultats concrets en termes de benefici per a la ciutadania.
El volum total d’inversions executades el 2016 ha estat de
13.209.454,39 euros, que han estat finançades en un 69,80% a través
de préstecs; en un 25,57% mitjançant aportacions municipals; en un
2,34% a través de subvencions; i en un 2,29% mitjançant el cànon de
millora del rebut de l’aigua. Les inversions han estat les següents:
Expropiació Càmping Pinell · 7.878.500 euros
Millores aigua potable, bombeig, pluvials
i infraestructures generals · 1.727.552,53 euros
Adequació Casinet, Museu de la Nina, Masia Bas
i altres equipaments · 1.021.730,30 euros
Repàs asfàltic, projectes i obres d’urbanització · 1.449.451,92 euros
Senyalística turística i municipal · 146.225,25 euros
Parcs infantils i zones verdes · 199.946,83 euros
Càmeres vídeo-vigilància i noves tecnologies · 310.407,19 euros
Adquisició nau banc d’aliments i casinet · 229.949 euros
Millores enllumenat públic · 245.691,37 euros

1,51 %

2,35 %

1,74 %

1,86 %

1,11 %
10,97 %

7,73 %

13,08 %
TOTAL - 13.209.454,39 euros

59,64 %

Pressupost total 2017
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:
- 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.
Serveis als ciutadans · 23.012.482 euros
Acció política · 16.747.858 euros
Obres d’urbanització · 41.451.709 euros

28,34 %

51,04 %

20,62 %
TOTAL - 81.212.049,00 euros

Serveis als ciutadans
Administració general · 2.750.100 euros
Gestió de tributs, recaptació i despeses financeres
1.403.000 euros
Llicències i projectes urbanístics, subministraments i
manteniments equipaments municipals · 1.987.392,00 euros
Manteniment, conservació d’infraestructures,
serveis municipals i jardineria, i inversions en maquinària,
parc mòbil i estudis d’estalvi energètic · 4.293.850 euros
Neteja d’instal·lacions, recollida de residus i neteja viària
4.287.000 euros
Inversions en repàs asfàltic i carrers, mobiliari urbà, senyalística,
millores en l’enllumenat i inversions en el parc dels Estanys
i la nova Plaça Poeta Sitjà · 4.928.340 euros
Seguretat ciutadana, protecció civil i inversions en l’ampliació
de la comissaria, noves càmeres de seguretat i equipament
policial divers · 3.362.800 euros

21,42 %

14,61 %

11,95 %

6,10 %

18,63 %

18,66 %

8,64 %

TOTAL - 23.012.482 euros

Acció política
Turisme, promoció econòmica, dinamització cultural,
comunicació i inversions en el Parc de l’Estació, l’entorn de la
Masia Bas, l’ampliació de la Biblioteca, l’adequació del Museu
de la Nina-casinet, els nous monòlits d’entrada al municipi, el
concurs d’idees del Teatre-Auditori Palau de Congressos, el Pla
Especial de les Galeries o les sales de formació · 3.737.600 euros
Esports, joventut i infància, i inversions a la
Casa Lila de Platja d’Aro · 1.974.264 euros
Benestar social, salut, dinamització comunitària, participació
ciutadana, ensenyament i noves tecnologies, i inversió en el
nou Centre Cívic de Castell d’Aro, l’ampliació del Centre Cívic
Vicenç Bou, l’ampliació de la Llar d’Infants de Castell d’Aro,
l’ajardinament de la Escola Vall d’Aro o la redacció del projecte
del nou espai per a Benestar Social · 7.899.594 euros
Inversions en noves tecnologies, infraestructures
i adequacions generals · 1.496.400 euros
Amortització de prèstecs per a inversions · 1.640.000 euros

8,93 %

9,79 %

22,32 %

47,17 %
TOTAL - 16.747.858 euros

11,79 %

