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Salt passa d'un deute municipal del 106 al
38,6% que li permetrà realitzar un pla

d'inversions

 Durant el ple de març s'ha donat compte de l'execució del pressupost de
2018 que ha estat del 92,63% que representa la realització de la 
pràctica totalitat de les accions previstes en les partides de les diferents 
àrees.

 Toni Vidal, regidor de Serveis Econòmics:  «Les decisions preses i 
l'excel·lent gestió feta durant aquesta legislatura on, a més de fer un pas
endavant significatiu, podem afirmar que posem les bases per als 
propers anys per tal d'incrementar i millorar els serveis de la ciutadania 
saltenca. 

Dilluns, 18 de març de 2019

L'Ajuntament de Salt ha tancat el 2018 amb un deute del 38,6%. Una dada
positiva que dista del 106% amb el que es trobava a l'inici del mandat i que
suposava la intervenció financera de l'Ajuntament i impedia realitzar qualsevol
tipus d'inversió. 

En concret, el capital viu a llarg termini, en relació al vigent a 31/12/2017 ha
minorat  en  2.089.766,03€,  i  l’endeutament  a  curt  termini  en  1.934.814,85€,
suposant una minoració total de l’endeutament de 4.024.580,88€

El regidor de Serveis Econòmics, Toni Vidal, ha posat en relleu durant el ple
ordinari d'aquest març que la «significativa reducció del deute obre les portes a
l'Ajuntament a realitzar un pla d'inversions potent per resoldre moltes de les
mancances que fins ara no havíem pogut abordar de les diferents àrees de
l'Ajuntament».

Durant el ple també s'ha detallat que el grau d'execució del pressupost 2018 és
el  següent  del  92,63%,  en  l'apartat  de  despeses  i  del  113,46%  en  el
d'ingressos.

«Amb aquestes xifres podem afirmar que l’execució pressupostària se situa en 
índexs elevats d’efectivitat i a la vegada de bona gestió», ha exposat el regidor.



«Amb aquestes dades es posa de manifest l'encert en les decisions preses i
l'excel·lent  gestió  feta  durant  aquesta  legislatura  on,  a  més  de  fer  un  pas
endavant significatiu, podem afirmar que posem les bases per als propers anys
per tal d'incrementar i millorar els serveis de la ciutadania saltenca», ha conclòs
el regidor de Serveis Econòmics, Toni Vidal.
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