


EL PRESSUPOST, EN DADES

Diputació: 148,9M Consorci de Bombers: 19,6M

Turisme: 5,5M Altres organismes: 886.000€
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EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST



MÉS RECURSOS

La Diputació ha augmentat els 
ingressos fins a 148,9 milions d’euros. 
Són 5,7 milions més que en 2019, que 
aniran directes a millorar la vida de la 
gent



MÉS CONFIANÇA

La Diputació manté la quantia del Pla 
135, però millorant de forma substancial 
les bases perquè els ajuntaments 
obtinguen més recursos i tinguen més 
capacitat a l’hora de decidir on invertir 
els diners



MÉS INVERSIÓ

La Diputació s’adhereix per primera 
vegada al Fons de Cooperació Municipal 
aportant 5,6 milions d’euros, la mateixa 
quantia que la Generalitat. Els municipis 
podran destinar aquests 11,2 milions a 
serveis, infraestructures i equipaments



MÉS TERRITORI

La Diputació no només manté i millora el 
Pla 135 i crea el Fons de Cooperació 
Municipal, sinó que també invertirà 20 
milions en carreteres, camins i pistes, parcs 
de bombers, eficiència energètica, 
recuperació de patrimoni, etc.



MÉS BENESTAR

Es passa de 3,7 a 5,7 milions. Els comptes 
inclouen 1,6 milions d’euros per a finançar 
els equips base de serveis socials dels 
municipis de menys de 6.000 habitants. 
També s’augmenten els fons destinats a 
unitats de respir i es crea la partida de 
promoció de la igualtat



MÉS TRANSPARÈNCIA

El nou pressupost inicia l’eliminació 
gradual de les subvencions nominals i els 
convenis singulars que s’atorgaven amb 
criteris arbitraris. Els ajuntaments i la 
societat civil continuaran rebent els 
mateixos fons, però aquestes subvencions 
seran per concurrència competitiva, seguint 
criteris d’imparcialitat



MÉS CREIXEMENT

Els pressupostos de 2020 destinen 1,2 
milions a la posada en marxa de plans 
d’ocupació, ajudes per a la creació 
d’empreses i l’emprenedoria jove. També 
s’aposta pel turisme, la promoció ceràmica i 
l’activitat agrícola i ramadera



MÉS SOSTENIBILITAT

La Diputació destinarà 4 milions a la 
integració dels municipis de la província en 
la xarxa de depuració d’aigües residuals. 
Alhora invertirà 194.000 euros en eficiència 
energètica als pobles i 180.000 euros per a 
la instal·lació d’electrolineres



Els primers pressupostos 
de la Diputació del canvi


