
 
 

 

L’AJUNTAMENT APROVA EL PRESSUPOST PER AL PRESENT 2021 

 

Redacció 

 

26-02-2021 

 

El ple extraordinari del passat dilluns dia 22, va aprovar el pressupost municipal per al 

present 2021, amb un total de 30.052.465,60 € i suposa un increment del 27,11 respecte 

de l’any anterior. 

 

En el preàmbul de dit pressupost, es pot 

llegir que el nostre municipi de Mont-roig 

té 12.460 habitants (1 de gener de 2020) i 

una taxa d’atur del 18,86 % (desembre de 

2020). 

 

També explica que el pressupost de 

l’empresa municipal de Nostreserveis és 

de 5.483.600,85 € i de Nostraigua de 

3.486.808,- €. La primera augmenta d’un 28,82 % respecte al 2020 i la segona 

disminueix d’un 2,5%. 

 

El capítol d’inversions de l’Ajuntament puja fins a 8.452.552,36 €, incrementant-se 

d’un 250% respecte al 2020. Segons diu el comunicat tots aquests augments són deguts, 

sobretot, a la lluita contra la Covid-19 i les seves nefastes conseqüències econòmiques i 

socials (ajuts a les famílies, alimentació, la gent gran, escolarització i suport a les 

empreses del municipi). 

 

Aquests pressupost preveu moltes baixades en cultura i festes, sobretot, si no milloren 

les condicions sanitàries en aquesta lluita contra el coronavirus. Les inversions 

contemplen la posada en marxa de les fases 2 i 3 de l’avinguda de Barcelona i l’espai 

sociocultural, Casal d’Avis i vestidors a la zona esportiva de Mont-roig 

 

El pressupost fou aprovat (moció de confiança) amb els nou vots a favor de l’equip de 

govern (PSC 7, IMM 1 i Vx+ 1) i el vot en contra de tota l’oposició (Junts 3, ERC 3, 

ARA 1 i Cs 1). 

 

Les inversions més importants al municipi de Mont-roig serien: 1.807.475 € (fase 2), 

1.868.892 € (fase 3), passeig Cales 700.000, espai sociocultural 800.000 més, Casal 

d’Avis 370.000 i nous vestidors 275.000 € entre altres coses. 

 

Les àrees que incrementen, significativament, llurs pressupostos són: Esports, Acció 

Social, Ensenyament, Residus, Neteja viària, Seguretat, Mobilitat, Noves tecnologies i 

Promoció econòmica.  

 

Les àrees que disminueixen, significativament, llurs pressupostos són: Cultura, Festes, 

Joventut, Urbanisme i Transició ecològica.  


