
Pressupost 2022

La transformació verda a Gironella



La filosofia

. Gestionar el dia a dia municipal com si de casa nostra es tractés

. Implicar-se en tot allò que calia fer, sense mirar de qui era responsabilitat. El més important era l’objectiu

. Tenir un calaix ple de projectes de com ens imaginàvem la Gironella del futur

. Picar portes, moltes portes, per explicar-los què volíem fer i per què ho volíem fer

. No rendir-nos si a la primera no surt l’objectiu desitjat: si es persegueix un tema, acaba resolent-se

. Traslladar i palar un sentiment d’orgull de poble, de ser part tothom d’un projecte comú, on tothom hi posa 

de la seva part, i on totes les aportacions i contribucions són imprescindibles



Evolució 10 últims anys

Durant els últims 10 anys, l’ajuntament de Gironella

ha tirat endavant projectes de manteniment del dia

a dia, de suport i acompanyament a tota la

ciutadania, de construcció de nous equipaments i

espais llargament necessitats, i de transformació

d’alguns punts del municipi.

En total, s’han invertit en obres i instal·lacions

(dades fins a 31.12.2020)

9.315.105,20€

4.410.964,62€ subvencions

1.092.424,35€ crèdits

3.811.716,23€ fons propis
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Un pressupost basat en 6 eixos:

a. Un reforç de l’àrea social

b. Un reforç de l’àrea de promoció económica i turisme

c. Un reforç dels serveis de manteniment i millora d’edificis i la via pública

d. Una aposta per l’esport

e. Una aposta per invertir en camins, itineraris i carrers

f. Una transformació verda i en qualitat de vida

En total, 7.422.205,59€ per seguir transformant Gironella.



Xifres del pressupost 2022

Pressupost Ingressos 2022 Pressupost Despeses 2022

Impostos directes 1.704.848,00

Impostos indirectes 50.000,00

Taxes i preus públics 1.303.700,00

Transferències corrents 1.651.950,00

Transferències de capital 1.604.283,31

Passius financers 1.102.224,28

Ingressos patrimonials 5.200,00

TOTAL 7.422.205,59

Despeses personal 1.657.218,00

Despeses béns i serveis 2.596.950,00

Despeses financeres 16.600,00

Transferències corrents 155.000,00

Fons contingencia 30.000,00

Inversions reals 2.706.507,59

Passius financers 260.030,00

TOTAL 7.422.205,59
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Reforç de l’àrea social

- 3 persones tècniques a l’equip en plantilla (incorporació nova d’agost 2021)

- 1 dinamitzador/a de gent gran (incorporació prevista febrer 2022)

- 5 persones d’auxiliar de dependència i de suport a la llar

- I més de 150.000€ directes en programes, ajudes i beques per a joves i adults
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Reforç de l’àrea de promoció econòmica i turisme

- Incorporació de tècnic/a en promoció econòmica i turisme (maig/juny 2022)

- Consolidació del mercat nadalenc

- Pla de senyalització de polígons industrials

- Redacció de nous projectes de reforma i millora de l’urbanisme en polígons 

industrials

- Actualització d’un portfoli de solars, naus i locals disponibles per a l’activitat 

econòmica
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Reforç dels serveis de manteniment i millora de via pública i edificis municipals

- Pla de millora de barris i colònies en més de 50.000€

- Consolidació i restauració de la Torre i Castell de Gironella

- Pla d’asfaltat i millora de voreres per import de 300.000€

- Creació de zones escolars segures als entorns dels centres de primària 
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Aposta per l’esport local

- Renovació de la gespa artificial al camp de futbol i nou camp entrenament

- Reforma dels WC exteriors i el vestidor (local) del camp d’esports municipal

- Construcció d’un skate park
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Inversions en camins, itineraris i urbanització de carrers

- Inici de les obres de la via del Carrilet, en el tram entre Viladomiu Vell i Cal Bassacs (túnel de la 

mina)

- Creació de la ruta de l’aigua

- Obres d’urbanització de la colònia de Cal Metre



Pressupost 2022

Una transformació verda i en qualitat de vida

- Control domòtic de climatització de tots els edificis municipals i instal·lació de comptadors intel·ligents 

d’aigua (1ª fase)

- Nou punt de recàrrega per a vehicles elèctrics

- Nou servei (i vehicle propi) de mini deixalleria mòbil pels barris, així com insistència en millorar 

constantment el servei de porta a porta

- Eliminació de teulades de fibrociment d’edificis municipals

- Instal·lacions de biomassa i xarxes de calor

- Instal·lacions fotovoltàiques en edificis municipals per reduïr la factura energética

- Obres de millora de la xarxa de distribució d’aigua, eliminant canonades de fibrociment i millorant la 

pressió en algunes zones
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INVERSIÓ COST PRÉSTEC
Generalitat Diba Madrid FEDER (7)

Retirada de fibrociment d'edificis municipals 21.767,75 € 21.767,75 € 0,00 €
Renovació de la gespa artificial del camp d'esports municipal 282.360,91 € 50.000,00 € 232.360,91 €
Millores a la via pública (asfalt, escultura i altres) 300.000,00 € 200.000,00 € 17.947,30 € 82.052,70 €
Rehabilitació de 2 vestidors i WC públics del camp d'esports municipal 28.000,00 € 0,00 € 28.000,00 €
Instal·lació de xarxa de calor al Local El Blat 317.436,70 € 111.608,85 € 205.827,85 €
Instal·lació de xarxa de calor a l'escola Sant Marc Bassacs 203.040,13 € 89.377,50 € 113.662,63 €
Instal·lació de biomassa a l'Espai Sant Tomàs 145.955,48 € 113.032,15 € 32.923,33 €
Millores a la xarxa d'aigua 270.746,14 € 216.596,91 € 54.149,23 €
Adquisició de mini deixalleria mòbil 47.912,60 € 38.330,08 € 9.582,52 €
Recuperació de la via del Carrilet - fase I 219.613,83 € 200.000,00 € 19.613,83 €
Construcció d'un skate park 71.000,00 € 0,00 € 71.000,00 €
Instal·lació de punt de recàrrega de vehicles elèctrics 13.791,09 € 13.791,09 € 0,00 €
Restauració de la Torre i Castell de Gironella 47.482,64 € 15.000,00 € 32.482,64 €
Creació de la Ruta de l'Aigua 107.255,69 € 105.255,69 € 2.000,00 €
Millores en edificis culturals 45.000,00 € 27.579,55 € 17.420,45 €
Urbanització passeig de Cal Metre - fase II 505.368,97 € 313.245,23 € 192.123,74 €
Instal·lació de plaques fotovoltàiques al Local El Blat 74.775,66 € 25.000,00 € 45.751,21 € 4.024,45 €
Sensors aparcament - fase II 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 €

2.706.507,59 € 505.485,83 € 120.526,85 € 559.769,71 € 418.500,92 € 1.102.224,28 €

SUBVENCIÓ



Un 2022 per 
seguir 
transformant 
Gironella

Per continuar al costat de les persones

Per fomentar el dinamisme econòmic

Per garantir una oferta cultural, esportiva i festiva de 

qualitat

Per apostar amb fermesa cap a la sostenibilitat

Per la Gironella de les generacions del futur!


