
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE
MAÇANET DE LA SELVA 2021

Àrea de 
Gestió

Alcaldia
530.000€

- Defensa jurídica 
  Ajuntament.
- Empresa de l’aigua.

Comunicació
21.085€

- Comunicació institucional 
  via web i xarxes socials.
- Adaptació dels nous canals 
  d’informació als moments
  que vivim.

Promoció 
econòmica.

Comerç, turisme 
i cultura popular

69.000€

- Activitats de 
  dinamització 
  comercial.
- Promoció del 
  patrimoni.
- Projecte coworking. 

Noves 
tecnologies

89.000€

 

Hisenda
538.731,70€

- Lloguer de diferents 
  terrenys privats per 
  ubicar-hi serveis municipals.

Personal
2.949.871,84€

- 500.000€ reservats per 
  places de Policia. 

- Línies de telèfon i material
  informàtic de totes les 
  instal·lacions municipals.

Serveis a les
persones

Ensenyament
303.583,47€

- Pla educatiu d’entorn.
- Projecte escolar musical.
- Escola d’adults.
- Projecte àgora.
- Pla de coeducació.

Benestar social,
treball, família

i salut
201.350€

- Pobresa energètica.
- Assessorament a la 
  violència masclista.
- Agent d’ocupació 
  laboral i formació.
- Assessorament al 
  servei de l’habitatge.
- Ajuts socials derivats
  de la situació
  COVID-19.

Joventut
20.500€

- Dinamitzador de joventut. 

Esports
127.508€

- Socorrista de la piscina
  municipal.
- Material esportiu.
- Activitats esportives.

Festes
139.000€

 

Cultura, 
ciutadania

i participació
107.750€

- Feçtival Octubre.
- Cultura jove.
- Processos participatius.

Veïnats, món rural
i mobilitat
120.475€

- Catàleg de camins.
- Cuba d’aigua.

Seguretat
43.500€

- Compra del primer vehicle de 
  la Policia Local. 

Urbanisme
76.300€

 

Via pública i 
obres i serveis

969.884,19€

- Manteniment de les 
  instal·lacions municipals.
- Rènting del tractor.
- Servei de neteja de les
  urbanitzacions. 

Medi ambient
1.256.118,49€

- Manteniment de les zones
  verdes i franges perimetrals.
- Recollida, gestió de residus i 
   sostenibilitat.
- Protecció dels animals i
  tinença responsable.
- Gestió de la fauna urbana i
  plagues.

Gestió del
territori

Aprovats el divendres 8 de gener de 2021

· Previsió d’ingressos: 7.564.967,38€
· Previsió de despeses: 7.564.967,38€

- Text refós de les normatives.
- Catàleg de masies.
- Actualització urbanística dels
  polígons industrials.

- Organització de les festes.


