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El pressupost 2021 aposta per donar resposta a 
l’emergència social provocada per la COVID-19 i el 
rellançament de l’economia local, sense deixar de banda 
l’objectiu de mandat d’ordenar i posar al dia la ciutat per 
millorar la qualitat de vida de les figuerenques i dels 
figuerencs. 

En el pressupost es fa un esforç en el capítol 1 de 
personal per donar resposta a les necessitats municipals.  
També es fa una aposta per a la modernització de les 
tecnologies, el foment de la transparència i en 
compliment del principi d’equilibri pressupostari i ràtio 
d’endeutament. 

Per primera vegada en molts anys es porta el pressupost 
a aprovació inicial en temps i forma perquè entre en 
vigor a partir de l’1 de gener. 
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DESCRIPCIÓ 2021 2020

Despeses personal 19.109.974,66€ 18.382.146,41€

Despeses Corrents 25.283.904,67€ 24.970651,77€

Despeses financeres 307.088,76 € 406.000€

Transferències corrents 5.807.894,70 € 5.317.623€

Inversions reals 7.916.704,63 € 5.793.007€

Transferències de 555.974,00 € 338.073€

Passius financers 4.412.000 € 4.490.000€

Total 63.563.541,42€ 59.697.501,18€ + 6,48%

DESPESES

DESCRIPCIÓ 2021 2020

Impostos directes 23.368.000€ 22.409.087€

Impostos indirectes 605.000€ 605.000€

Taxes, preus públics i altres 15.292.500€ 15.515.700€

Transferències corrents 15.548.362,79€ 14.759.534€

Ingressos patrimonials 277.000€ 277.100€

Alineació inversions reals 1.189.000€ 1.189.000€

Transferències de capital 310.080€ 310.080€

Passius financers 6.973598,63€ 4.632.000€

INGRESSOS

Total 63.563.541,42€ 59.697.501,18€ + 6,48%
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EIXOS DEL PRESSUPOST 

1. Donar resposta a la situació social i econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19 :

Augment de la despesa social en un 15,44%
Augment per a la reactivació ,dinamisme econòmic de la ciutat i  foment de   

l’ocupació en un 4,77%

2. Contractació del personal que la ciutat necessita per funcionar: 

. 4 agents de la Guàrdia Urbana . 1 tècnic de salut

. 3 delineants . 1 tècnic de riscos laborals

. 1 enginyer . 3 tècnics informàtics

. personal àrea esports i turisme

3.       La seguretat, una prioritat. Es consolida l’augment de 800.000 euros del pressupost 2020 
i s’hi sumen 4 agents nous. 
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Inversions principals. Continuem posant la ciutat al dia.  8.472.678,63 €

. Escola Carme Guasch: 300.000 €

. Millora de l’enllumenat públic: 300.000 €

. Asfaltatge i voreres: 345.000 €

. Reposició de clavegueram: 478.000 €

. Reposició d’aigua: 250.000 €

. Adequació de l’espai públic: 760.000 €

. Manteniment i millora en equipaments esportius: 400.000 €
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Inversions principals 

. Escoles i centres educatius: 200.000 €

. Millora senyalització aparcaments: 60.000 €

. Supressió de barreres arquitectòniques:  50.000 €

. Restauració de la Casa Natal de Salvador Dalí (2a fase): 768.400 €

. Nou pavelló municipal : 1.500.000 €

. Magatzem municipal Serveis Urbans (Can Sagrera. Fase 1): 292.000 €
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Inversions principals 

. Instal·lacions fotovoltaiques: 271.000 €

. Pressupostos participatius: 200.000 €

. Instal·lacions elèctriques a normativa: 165.000 €

. Adquisició de terrenys: 120.000 €

. Benestar animal:  40.000 €

. Equipaments culturals: 45.000 €
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COMPARATIVA PARTIDES 2020-2021

. Alcaldia: -2,09%

. Serveis Generals: +10,36%

. Seguretat Ciutadana: +1,70%

. Comunicació: -6,17%

. Cultura: +1,62%

. Educació: =

- Joventut: =
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. Salut, Serveis Socials i Serveis Comunitaris: +15,44%

. Acció Cívica: +17,3%

. Festes Populars i celebracions: -17,3%

. Urbanisme: +39,88% 

. Promoció econòmica, comerç i turisme: +4,77%

. Serveis Urbans: +13,52%

. Esports: -10,88%

. Inversions: + 36,6%

COMPARATIVA PARTIDES 2020-2021
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