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El pressupost mu-
nicipal és la pre-
visió d’ingressos i 
despeses pel 2021. 
S’estructura en dos 
apartats, ingressos 
i despeses, i cada 
apartat es divideix 
en “Capítols” se-
gons el tipus de 
despesa o la font 
d’ingrés. 

Cal destacar en 
aquest pressu-
post per al 2021 la 
creació de la unitat 
nocturna (formada 
per 2 agents) de la 
Guàrdia Municipal, 
també la gran in-
versió en projectes 
i activitats educati-
ves per infants i jo-
ves, a més de des-
peses que queden 
integrades en altres 
partides d’ajudes 
socials, o dismi-
nució d’ingressos 
per descomptes a 
famílies en ERTO 
a causa de la Co-
vid-19. I l’augment 
de la inversió en 
programes d’igual-
tat i es pressuposta 
la redacció del pro-
grama d’igualtat del 
nostre municipi. 

Així mateix, s’han 
previst partides des-
tinades a donar su-
port a persones i 
empreses per a fer 
front a la situació 
de crisi econòmi-
ca. En aquest sentit, 
s’ha incrementat la 
partida destinada al 
banc dels aliments – 
Onyar solidari, s’ha 
creat una partida ex-
traordinària d’ajudes 
d’urgència social, 
s’ha creat una partida 
d’ajudes per a pro-
moció econòmica en 
context covid i s’ha 
incrementat la do-
tació de programes 
ocupacionals. 

Així, volem donar la 
cobertura necessària 
a les famílies i teixit 
empresarial que ho 
necessiti i, en funció 
de com es desenvo-
lupi la crisi, incre-
mentaríem aquest 
capítol. 

Ja que el préstec 
que es va demanar 
el 2008 està a punt 
de vèncer, es preveu 
sol·licitar-ne un altre 
per fer front al capí-
tol d’inversions.

El pressupost municipal 2021 és de 5.527.916,73 euros

-(4) Les Inversions més destacables previstes pel 2021 són:

Plaça Major de Salitja 

Millores de xarxa viària i camí de Can Freu  

Projectes tècnics i planificació 

Adequació 2on pis + façana del l’Ajuntament 

Pressupostos Participatius  

Vehicle per grua + grua + bastida brigada  

Cortines separadores i armaris de material pels pavellons 

Adequació provisional de Can Sagrera per a la biblioteca 

Millores a l’escola i la Llar d’Infants 

Senyalitzacions turístiques, tours virtuals 

649.968,00

60.000,00

100.000,00

70.000,00

45.000,00

70.427,00

30.000,00

30.000,00

25.000,00

5.000,00

Aprovat al Ple del 17 de desembre de 2020 per 7 vots a favor i 4 en contra



Arranjament i millora de diferents camins 
Seguim mantenint la xarxa de camins rurals del municipi 

L’Ajuntament ha posat en marxa 
una segona convocatòria dels ajuts 
d’emergència per a professionals, 
empreses i comerços locals que 
s’han vist obligats a cessar total o 
parcialment la seva activitat durant 
l’emergència sanitària. Aquesta se-
gona convocatòria està destinada 
només a tots aquells que no es van 
presentar a la primera. L’objecte és 
contribuir a sufragar les despeses 
habituals relacionades amb l’activi-
tat econòmica que s’han continuat 
pagant malgrat el tancament de l’es-
tabliment. Es poden presentar les 
sol·licituds fins el 31 de gener. 

Ajuts  per a 
comerços i empreses 

S’han arranjat diversos camins de 
la xarxa rural pública amb utilitza-
ció d’àrid reciclat provinent dels 
residus de la construcció d’un ges-
tor autoritzat de residus.

Primerament s’han conformat els 
camins amb moto-anivelladora per 
tal de donar-li el pendent idoni a 
cada tram. Seguidament s’ha estès 
una capa d’entre 7 i 10cm d’àrid 
reciclat i finalment es compacta 
l’àrid amb corró vibrant.

En total representen gairebé 6 km 
de camins. Els camins arranjats 
són:

-Camí de Can Blavis: 624 m

-Camí de la Creu de la Crosa, 
que passa al nord de Can Boadas: 
1.233 m

-Camí de Can Serra a Can Patxac: 
1.322 m

-Camí de Can Roca, que passa per 
Can Salvà: 694 m

-Camí lateral de l’Eix Transversal, 

a la zona de Can Picó: 802 m

-Camí vell de Salitja, que passa per 
Can Salamanya: 1.277 m

També s’ha executat un gual for-
migonat al camí de l’Onyar per tal 
que l’aigua passi dels camps al riu 
de forma controlada, donat que en 

aquest punt l’aigua no té sortida i 
malmetia sempre el camí.

El cost total dels treballs ha sigut 
de 44.740,01€ (IVA inclòs), dels 
quals 19.598,36€ han estat sub-
vencionats per l’Agència de Resi-
dus de Catalunya.

 

S’ha realitzat un ressalt al carrer 
Sant Narcís proper al Centre de 
Dansa Tempo per tal de millorar 
la seguretat en aquest tram estret 
i concorregut del carrer, donant 
compliment a una de les propos-
tes guanyadores dels pressupostos 
participatius 2020.

El cost dels treballs ha sigut de 
2.699,06 € (IVA inclòs).

Amb aquesta nova obra ja s’han 
executat 3 de les 4 propostes que 
van resultar guanyadores a la da-
rrera edició dels Pressupostos Par-
ticipats al nostre municipi. 

Ressalt al carrer Sant Narcís per a 
millorar la seguretat viària 



Nova ordenança municipal de circulació 
Trobareu els rellotges horaris als comerços i a l’Ajuntament 
Properament entrarà en vigor la 
nova ordenança municipal de cir-
culació. L’antiga es va aprovar fa 
10 anys i havia quedat desfasada 
perquè  no recollia tots els canvis 
normatius que havien anat sortint 
des d’aleshores.

La nova ordenança regula sobre 
senyalització, obstacles a la via pú-
blica, circulació dels vianants, atu-
rada i estacionament de vehicles, 
retirada i immobilització de vehi-
cles, zones de vianants, càrrega i 
descàrrega de mercaderies, mesu-
res generals de circulació, trans-
port col·lectiu, usos restringits a la 
via pública, circulació de vehicles 
pesants i mercaderies perilloses, 
conducció sota els efectes de l’al-
cohol i altres substàncies perillo-
ses i sobre la circulació de patins, 
bicicletes i similars.

Com a canvis destacables, el temps 
d’estada màxim en zona blava 
(amb rellotge horari) s’amplia a 1 
hora i la sanció per no posar el re-
llotge d’estacionament o sobrepas-

sar el màxim horari passa dels 80 
als 40 euros.

Podeu consultar l’ordenança com-
pleta a la pàgina web municipal.

Es recorda als interessats que hi 
tinguin dret, que han de sol·licitar 
la bonificació sobre la taxa d’es-
combraries abans del 15 de febrer 
per tal que es pugui aplicar al rebut 
del 2021.

Les persones que poden sol.licitar 
aquesta bonificació són:

-Els contribuents que puguin acre-
ditar que els seus ingressos fami-
liars no superen l’import del salari 
mínim interprofessional, i segons 
informe dels Serveis Socials Mu-
nicipals.

-Persones jubilades o pensionistes, 
o bé que tinguin una discapacitat 
amb certificat oficial de l’ICASS 
igual o superior al 65% (veure 
condicionants en l’ordenança). Po-
den gaudir d’una bonificació del 
50 % de la quota de la tarifes de 
l’habitatge de primera residència.

-Donar-se d’alta al registre de 
compostaires o renovar-ne el com-
promís (veure condicionants en 
l’ordenança)

També hi ha una reducció del 10 i 
15% per l’ús reiterat de la deixalle-

ria (veure condicionants a l’orde-
nança). Aquesta reducció s’aplica 
de forma automàtica.

Bonificacions en el rebut d’escombraries
Cal fer la sol·licitud abans del 15 de febrer 



S’han aprofitat les vacances na-
dalenques per instal·lar 37 pla-
ques fotovoltaiques a la coberta 
de la llar d’infants amb una po-
tència total de 11.655w i així no 
afectar el normal funcionament 
del centre.

El preu de licitació del projecte 
era de 23.328,20€ i es va adju-
dicar a la oferta més avantatjo-
sa per 17.125,03€ (iva inclòs). 
S’ha disposat d’una subvenció 
de la Diputació de Girona del 
65% del cost de la instal·lació 
en el marc de les ajudes “Del 
“Pla a l’Acció”. Per tant el cost 
real per l’Ajuntament ha sigut de 
5.993,76€, preveient un període 
d’amortització de 6 anys amb un 
estalvi econòmic anual de 1.742€ 
anuals i una reducció de 6.479 kg 
de CO2 emesos al medi ambient

Alhora l’empresa adjudicatària 
ha ofert una garantia per l’inver-
sor de 7 anys i de 20 anys pels 
mòduls fotovoltaics, i a realit-
zar durant 2 anys, sense un cost 
afegit, la revisió, el seguiment i 
informes trimestrals de funciona-
ment de la instal·lació.

Donat que és un equipament que 
té la despesa energètica 
màxima durant les ho-
res de sol, la producció 
d’energia anual s’es-
tima en 15.500 kWh 
aconseguint cobrir un 
70% del consum de 
l’edifici.
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Plaques fotovoltaiques a la Llar d’Infants 
Apostem per uns edificis municipals més sostenibles 


