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PRINCIPALS PARTIDES DEL PRESSUPOST DE GASTOS PER A 2018
Seguretat i Mobilitat Ciutadana
Vivenda i urbanisme

816.583,09 €
1.197.048,82 €

Servicis Socials, Promoció Social i Foment Empleament

761.381,06 €

Educació

614.211,82 €

Cultura
Esport
Servicis de Caràcter General

740.912,87 €
1.081.095,91 €
1.044.411,72 €

Cementeri i Servicis Funeraris

155.233,72 €

TOTAL PRESSUPOST GASTOS

8.762.503,49 €

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

8.762.503,49 €

El pressupost de gastos augmenta quasi un 10 % sense
augmentar la pressió fiscal (IBI, vehicles, guals, …) que,
en conjunt, és la més baixa de la comarca.
1.479.161’57.- € s’inver"ran en obres i equipaments, entre les que
destaquen la nova piscina del Poliespor!u. La semipeatonalització de
carrers i places (carrer Major, Plaça de la Cons!tució, carrers adjacents a les escoles, etc.) amb 436.000.- €. Cementeri amb 119.000.- €.
Nou Parc aventura del Poliespor!u, amb 20.000.- €. Il.luminació de
carrers i camp de futbol, 40.000.- €

Es destinaran 890.000.- € per a Servicis Socials, Foment de
l’empleament i contractació de desempleats
A les Escoles d’Estiu i Nadal es sumarà este any l’Escola de
Pasqua. En total es destinaran prop de 80.000.- €
MILLORES AL POLIESPORTIU MUNICIPAL: NOVA PISCINA I ZONA DE PIC-NIC
S’està construint la nova piscina municipal amb un remarcat carácter lúdic,
habilitada per a facilitar l’accés i l’ús per part de tota la población. Comptarà
amb zona ajardinada, platja infan!l, zona adaptada per a persones amb
mobilitat reduida, tobogans, zona de “merenderos”, ….. El seu cost será de
435.000.– euros.

El pressupost per a Joventut augmenta quasi un
100 % fins arribar a 60.000.- €. Com a novetat tindrem este any dos Campaments d’Estiu, un per a
xiquets i altre per adolescents. Per a la Biblioteca, Arxiu i activitats culturals es destinaràn
83.000.- €

També està finalitzat-se la nova zona de Pic-Nic, amb tres casetes obertes amb quatre zones de
foc independents cada una d’elles, en el Poliespor!u Municipal, un espai per a que els veïns puguen disfrutar de la major zona arbolada i recrea!va del poble. El conjunt ocuparà una super#cie
de 2.400 m2. aproximadament i estarà equipat amb taules i cadires de fusta per a menjar a l'aire
lliure. L'obra té un cost total de 60.752.- €.

XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT
Per millorar la comunicación i la información als veïns i tindre
una difusió més rápida de les activitats que es van a realizar
en el poble o que s’han fet recentment., tenim actives les
xarxes socials:
web municipal: www.massanassa.es
WhatsApp.: 673 074 778 .
Facebook: https://www.facebook.com/
ajuntamentmassanassa/.
Twitter: https://twitter.com/AjuntMassanassa
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