
Ajuntament
d’Arenys de Munt

L’AJUNTAMENT 
INFORMA

El Pressupost en 2 minuts

Especial Pressupost - Març 2022

A QUÈ ES DESTINEN CADA 100 € INGRESSATS PER L’AJUNTAMENT?

2,45 € - Despeses financeres

30,55 € - Personal

⚫  Gestió de residus: 27,4%   ⚫ Administració general: 15,7%   
⚫   Gestió energètica i equipaments: 14,3%   

⚫   Serveis a les persones: 8,2%   ⚫   Medi ambient: 7,2%
⚫  Vies públiques i seguretat: 7,0%    ⚫ Altres: 6,8%    ⚫ Sanitat i salut: 4,2%

 ⚫ Comunicació i transparència: 4,2%
⚫   Esports: 2,8%   ⚫ Urbanisme: 2,2% 

26,95 € - Béns corrents i serveis

28,90 € - Inversions

⚫   Neteja d’edificis 
municipals: 36,8%   

⚫   Escola Bressol: 28,0%
⚫   Deixalleria Municipal: 

20,9%   
⚫   Centre de Formació 

d’Adults: 14,3%

8,20 € - Serveis de 
GUSAM

El Pressupost Municipal d’Arenys de Munt 
ascendeix a 11,7 milions d’euros
El Pressupost Municipal d’enguany suma 11,7 milions d’euros. 
S’hi materialitzen els compromisos recollits al Pla d’Actuació 
Municipal (2019-2023) i, entre d’altres, hi destaquen les grans 
obres estratègiques -la urbanització superficial de la Riera, la 
nova rotonda d’entrada i el Centre Cívic-, que seran determi-
nants en la millora de la mobilitat, la dinamització econòmi-
ca i la qualitat de vida dels veïns i veïnes d’Arenys de Munt. 

L’any 2022 s’executarà la darrera fase de la reforma de l’Esplai 
de Jubilats, prevista en el pressupost de l’any 2021, i s’encetaran 
altres projectes de millora i reforma d’equipaments esportius, 

ampliació de l’enllumenat, reforma del cementiri i noves inversi-
ons en vies públiques. En el pressupost també es contempla la 
redacció de projectes de futur: la nova residència municipal, la 
reforma del carrer de les Flors i la reforma de l’avinguda Panagall.

La millora de la netedat i l’endreça dels carrers i places 
està reflectida en el Pressupost Municipal amb l’amplia-
ció del servei de la recollida selectiva porta a porta i de la 
recollida de papereres diumenges i festius. Al llarg de l’any 
2022 es reforçarà la neteja i el manteniment de les vies 
públiques amb contractacions de suport extern i també 
amb l’ampliació del projecte Brigada Jove, per donar una 
oportunitat de treballar a joves aturats d’Arenys de Munt.

2,95 € - Convenis 
i subvencions

⚫  Passius financers: 57%   
⚫ Imprevistos: 25%   ⚫ Interessos: 15%   

⚫ Actius financers: 4%

L'ajuntament informa pressupost.indd   1L'ajuntament informa pressupost.indd   1 9/3/2022   13:59:599/3/2022   13:59:59



DIAPOSITIVA DE LA SITUACIÓ D’ARENYS DE MUNT

Liquidació d’IRPF: 
21.025.294 €

Superfície: 
21,3 km²

Cultura
212.217 €

Seguretat i ordre públic
945.478 €

Festes
59.500 €

Enllumenat públic
215.179 €

Transport públic
72.875 €

Gent gran
60.750 €

Salut i 
benestar animal

109.100 €

Acció social
387.827 €

Promoció econòmica 
i ocupació 

192.997 €

Administració general
924.990 €

Parcs i jardins
292.615 €

Urbanisme
454.516 €

Societat de la informació
100.190 €

Esports
172.356 €

Educació
658.023 €

Recollida de residus
867.582 €

Manteniment de vies públiques
82.500 €

Neteja viària
333.655 €

DESPESA DE PERSONAL I SERVEIS

Taxa d’atur: 
8,34%

Nombre d’ entitats: 
82

Densitat (hab./km2): 
443,43

Edat mitjana: 
42,18 anys

Habitants: 9.191 (4.649 homes + 4.542 dones)
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4.275.000 €

1.602.133 €

2.640.575 €

2.139.834 €

750.542 €
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266.000 €

16.716 €

3.586.431 €

3.163.100 €

3.389.525 €
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68.602 €
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Despeses de 
personal
Béns corrents 
i serveis
Despeses 
financeres

Transferències 
corrents
Fons de 
contingència
Inversions reals

Transferències de 
capital
Actius financers

Passius financers

Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes i altres

Transferències 
corrents
Ingressos 
patrimonials
Transferències de 
capital

Passius financers

Actius financers

Despeses

Ingressos

Evolució del deute viuTermini de pagament a proveïdors

EL PRESSUPOST MUNICIPAL

(En milions d’euros)
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Cicle Integral de l’Aigua

1.078.177 €
Escola Bressol Municipal

507.539 € 

Deixalleria mancomunada

264.926 € 

Neteja d’edificis municipals

335.779 €

Centre de Formació d’Adults

155.927 € 
Altres

54.932 € 

PRINCIPALS INVERSIONS PREVISTES

Valor dels serveis que presta l’empresa pública municipal GUSAM

Obra d’urbanització de 
la Riera i rotonda

Centre Cívic

Xarxa d’abastament 
d’aigua

132.530 € Enllumenat i plaques 
fotovoltaiques

Equipaments 
esportius

Urbanitzacions

Vies públiques i 
mobiliari urbà

370.000 €
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