
                                                                                                                             
  

 

Nota de premsa 
 

El pressupost 2021 de l’Ajuntament de Salt preveu 
2,6 milions d’euros en inversions 
 

Salt presenta un pressupost de 31.702.595 milions d’euros, una xifra que suposa un 
augment del 8,72% respecte al 2020 
 

Les inversions inclouen 1.165.000 € per a la millora de carrers, parcs i jardins  
 

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que “estem davant d’un pressupost ambiciós i 

responsable que ens permetrà continuar treballant en les propostes que inclou el Pla 

d’Actuació Municipal al mateix temps que afrontem els reptes que ha suposat l’impacte de la 

Covid-19” 

 

L’Ajuntament de Salt ha presentat el pressupost 2021 que s’eleva fins als 31.702.595 milions 

d’euros, una xifra que suposa un increment del 8,72% respecte al del 2020. Els comptes 

saltencs inclouen 2.616.824 milions d’inversions i tal com ha explicat l’alcalde de Salt, Jordi 

Viñas, neix amb l’objectiu de “continuar desenvolupant polítiques per a les persones i 

alhora desenvolupar les millores urbanístiques que inclou el Pla d’Actuació Municipal 

d’aquest mandat sense deixar de banda els reptes que ens ha posat a sobre la taula la 

Covid-19”. El pressupost 2021 de Salt es debatrà durant el plenari que se celebrarà aquest 

dilluns 21 de desembre. 

 

A l’import d’inversions ja pressupostat cal destacar que durant el primer trimestre de l’any 2021 

s’hi afegirà un milió més que, en aquest cas, s’incorporarà del romanent de tresoreria gràcies a 

la bona execució pressupostària dels darrers anys. Aquesta partida servirà no només per a 

noves inversions sinó que també es destinarà a cobrir necessitats en l’àmbit social i en noves 

ajudes per al comerç de Salt.  

 

“Ambiciós i  responsable alhora així és el pressupost que avui presentem i que permet 

consolidar l’aposta per àrees estratègiques com l’educació, l’habitatge o els serveis 

socials”, ha afegit Viñas. 

 

En aquesta línia, el pressupost 2021 neix amb l’objectiu prioritari de continuar al costat de la 

ciutadania, sobretot dels veïns que més ho necessiten i per aquest motiu s’eleva el pressupost 

de Serveis Socials fins als 2.190.065€ un increment inicial de 155.000 € que neix amb la 

premissa de poder-se ampliar per continuar cobrint les necessitats sobrevingudes tal com s’ha 

fet el 2020. 

 

 

 

 

 

 



Tal com s’ha impulsat durant els darrers exercicis, els comptes municipals saltencs inclouen 

l’aposta en àrees estratègiques com l’habitatge, l’educació o la gent gran, una planificació que 

en l’àmbit de l’educació inclou una partida d’1.940.482 €. El nou pla de millores educatives, 

vinculat al Pla Educatiu d’Entorn, permet disposar aquest any de 225.000 € més per reforçar 

programes vinculats a tallers i extraescolars amb dues noves figures tècniques. També es 

continuarà dedicant esforços a la millora dels centres educatius amb una despesa en millores i 

inversions de 87.000 €. 

 

D’altra banda, el pressupost de l’àrea d’habitatge creix un any més situant-se en els 685.810 €, 

incrementant-se les subvencions a comunitats fins als 180.000. També s’aposta per augmentar 

la mediació comunitària que en dos anys haurà passat de 33.600 € als 79.197 € d’aquest proper 

2021, una dada que suposa un increment del 240%. 

 

Pel que fa al col·lectiu de la gent gran, el pressupost 2021 contempla un nou conveni que 

doblarà el nombre de viatges per a la gent gran, passant de 10 a 20 viatges mensuals gratuïts a 

més a més d'integrar-ho en un títol d’ATM vàlid per a totes les línies de Girona. Aquesta mesura 

forma part de l’aposta per la mobilitat sostenible que també recull la línia de bonificacions per als 

joves estudiants que es mantenen (bonificació és del 40% i s’aplica a la targeta T-MES que 

permet fer viatges il·limitats durant 30 dies). 

 

Pel que fa a l’estructura del personal del consistori s’aposta per reforçar-la amb l’objectiu de 

continuar millorant el servei als veïns i veïns i s’incrementa un 2,93%.  

 

D’altra banda, pel que fa al deute municipal a llarg termini es continua treballant en la seva 

reducció tal com s’ha fet durant els darrers sis anys. En aquest sentit, s’ha rebaixat fins als vuit 

milions d’euros, molt lluny dels 24 milions de fa només sis anys, un fet que suposa una reducció 

de la càrrega financera d’aquest 2021 en 419.000 €. 

 

El regidor d’Hisenda de l’Ajuntament, Toni Vidal, ha incidit en aquest aspecte posant en valor 

“la feina feta durant els darrers anys, una tasca que ens ha permès rebaixar el deute 

municipal i, a partir d’aquí, presentar uns pressupostos com els d’enguany, amb una 

ambiciosa proposta d’inversions. Seguim fidels al nostre model de gestió, mantenint el 

rigor i no estirant més el braç que la màniga”.  

 

Un ambiciós pla d'inversions 

El pressupost 2021 de l'Ajuntament de Salt inclou inversions per un valor de 2,6 milions d’euros. 

Dins el paquet d’inversions destaquen els següents apartats: 

 

• 855.000 € per a la millora i manteniment dels carrers de la vila  

• 310.000 € per a parcs i jardins. 

• 220.000 € per a la gespa nova del camp de futbol del Pla 

• 675.000 € per a edificis municipals com la Coma Cros o l’Estació Jove 

• 75.000 € per a desenvolupar accions d’eficiència energètica com la millora de 

l’enllumenat públic 

 
 


