Bonificació en la
taxa d’escombraries
vinculada al nombre
de visites a la
Deixalleria

L’Ajuntament
inicia les obres de
recuperació de la
font del Cosí

Objectiu del
pressupost
2021:
que sigui útil
per a les
necessitats
actuals
El pressupost
municipal d’enguany
és un 10 % superior
al de 2020.

• Portar a la Deixalleria residus amb freqüència
pot significar una rebaixa de fins a un 20 %
de la taxa d’escombraries.
• La bonificació fa anys que està establerta en
les ordenances fiscals locals.

• Aquesta és la tercera font que l’Ajuntament
recupera dins de l’espai natural del Papiol.
• Les anteriors fonts recuperades van ser la del
Lleó i la del Bernet.

Algunes partides
s’incrementen
significativament
per fer front a la
despesa social.
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Es destinaran
els diners
necessaris per
mantenir serveis

Impostos
congelats
• L’IBI, la taxa d’escombraries i l’impost de
circulación no s’han apujat des de 2016 i es
mantenent congelats aquest any

Es destinaran diners
a entitats culturals i
esportives

Increment de la
inversió en obres de
millora del Papiol

Es triplica la
despesa en temes
socials, comerç i
foment ocupació

• El pressupost d’enguany també s’ha fet
pensant en la continuïtat dels serveis que
presten l’escola bressol, el CEM, la biblioteca,
l’escola de música o l’escola Pau Vila.

• Es treballa per pal·liar els estralls
socioeconòmics de la crisis de la Covid-19

• Es manté i s’incrementa la dotació
econòmica destinada al teixit d’associacions
locals culturals i esportives per garantir-ne la
continuïtat.

• El pressupost inicial per a obres de millora del
Papiol és un 236 % superior al pressupost
inicial de l’any 2020.

