
MEMÒRIA PRESSUPOSTOS 2017

El projecte de Pressupostos Generals de la Corporació per a l’exercici de l’any 2017 ha estat 
elaborat  com en  els  darrers  anys,  amb l’objectiu  de  mantenir  els  serveis  oferts  al  ciutadà,  
potenciant de manera especial els esforços en polítiques socials. És aquesta l’àrea, que com en 
els darrers anys creix més, i on el Govern hi aboca més recursos, aconseguint un any mes el  
màxim pressupost que s’ha aprovat mai en polítiques socials, en el marc del Pla de Xoc que s’ha  
elaborat per part de l’Equip de Govern. 

Tot  això  en  un  context  de  congelació  de  la  pressió  fiscal  municipal,  de  contenció  de  les 
subvencions d’altres administracions i la implantació de la tarifa social, que comporta preus 
reduïts  dels  principals  serveis  municipals  (esportius,  educacionals,  culturals...)  per  aquelles 
famílies amb menys recursos. També s’ha destacar una línia per a subvencionar l’Impost sobre 
Béns Immobles per aquelles famílies que tenen dificultats per a fer-hi front.  
 
Tot i així, el Pressupost augmenta respecte l’any anterior, d’una banda perquè la dinàmica dels 
ingressos de l’exercici 2016 ha estat força positiva, donat que el pressupost d’ingressos es va fer 
amb una gran prudència, i d’altra perquè s’han fet accions de regularització i revisió en matèria 
tributària  que  han  comportat  majors  ingressos,  que  han  permès  consolidar  la  rebaixa  de  la 
pressió fiscals als ciutadans i empreses de Les Franqueses aprovada per al 2014, i s’ha fet una  
gran tasca de gestió a fi d’aconseguir reduir els costos i despeses de determinats serveis. 

Quant a l’apartat inversor, el pressupost destaca pel nombre i magnitud de les inversions, té com 
a actuacions destacades l’acabament del Centre Cultural de Corró d’Avall, la construcció d’un 
centre  de  dia  a  Bellavista,  l’acabament  de  la  remodelació  dels  espais  exteriors  del  carrer 
Rosselló, els vestuaris del camp de futbol 7 de Bellavista, i la zona esportiva de Llerona, a part 
de les inversions recurrents. 

També  és  destacable  una  nova  aportació  al  Programa  d’Ajuts  a  la  Rehabilitació,  i  el  nou 
Programa  d’ajut  a  la  reordenació  d’antenes  en  el  marc  del  Pla  de  Barris  de  Bellavista,  i 
l’augment del Programa per tal promocionar l’ocupació d’aturats a les empreses del municipi  
mitjançant l’atorgament de subvencions.  
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