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Ajuntament de Navata

RESUM PRESSUPOST INGRESSOS 2017

I     IMPOSTOS DIRECTES                        603.147,20

II    IMPOSTOS INDIRECTES                      30.200,00

III   TAXES I ALTRES INGRESSOS              270.930,00

IV   TRANSFERÈNCIES CORRENTS            393.034,22

V    INGRESSOS PATRIMONIALS                 10.400,00

      RECURSOS ORDINARIS                1.307.711,42

VI    ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS                 1,00

VII   TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL          203.888,26

VIII  ACTIUS FINANCERS                                      0,00

IX    PASSIUS FINANCERS                            62.800,00

        RECURSOS CAPITAL                       266.689,26

        Total pressupost ingressos         1.574.400,68 

RESUM PRESSUPOST DESPESES 2017

I      DESPESES PERSONAL                        398.966,43

II     DESPESES CORRENTS                        666.852,00

III    DESPESES FINANCERES                         2.400,00

IV    TRANSFERÈNCIES CORRENTS              48.380,84

       PRESSUPOST ORDINARI              1.116.599,27

VI    INVERSIONS REALS                           435.801,41

VII   TRANSFERÈNCIES CAPITAL                           0,00

VIII  ACTIUS FINANCERS                                      0,00

IX    PASSIUS FINANCERS                           22.000,00

       PRESSUPOST INVERSIONS             457.801,41

       Total pressupost despeses         1.574.400,68

INVERSIONS 2017

Pressupost municipal 2017

En el Ple del dia 21 de desembre de 2016 es va aprovar el pressupost municipal de la 
corporació corresponent a l’exercici de 2017. A continuació us adjuntem el resum per capítols.

VORERES CARRER ESCOLES

INSTAL·LACIÓ PLANTA TRACTAMENT NITRATS

ADEQUACIÓ I MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL

ADEQUACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC · TELEGESTIÓ

CONSTRUCCIÓ COBERT MAGATZEM MUNICIPAL

ADEQUACIÓ ZONA APARCAMENT C/MONT

ACCIONS PAES-CANVI FINESTRES ESCOLA

INVERSIONS PARTICIPATIVES

Cost inversió Recursos propis Subvencions Préstec inversions

65.560,92

213.941,05

23.000,00

229.816,04

8.500,00

6.000,00

8.580,40

555.398,41

50.219,04

30.560,92

22,76

10.600,48

60.000,00

8.500,00

6.000,00

3.209,95

118.894,11

50.219,04

35.000,00

151.118,29

12.399,52

169.816,04

0,00

0,00

5.370,45

373.704,30

0,00

62.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.800,00



Pressupost participatiu

Els Pressupostos Participatius són una forma d’intervenció de la ciutadania en la gestió del 
nostre municipi, mitjançant la qual tots els veïns i veïnes poden formar part de la planificació i 
gestió d’una part dels recursos econòmics municipals. L’objectiu principal és que la ciutadania 
pugui determinar i decidir la finalitat i la utilització de part dels recursos públics que es 
materialitzaran en actuacions i inversions de l’Ajuntament en el municipi.

Criteris respecte a les propostes dels pressupostos participatius:
Els ciutadans podran participar per mitjans telemàtics o presencialment en la configuració del 
pressupost d’inversions de l’exercici de 2017, proposant i decidint accions fins a un import total 
de 50.000,00 €
L’ajuntament posa unes quantes propostes a consulta, no obstant els veïns hi podran donar la 
seva opinió i presentar-ne de noves. Les propostes han de complir els següents criteris bàsics:

· Que siguin d’interès públic i no perdin la visió de conjunt de poble.
· Que siguin de competència municipal.
· Que respectin el marc jurídic legal existent i ser tècnicament i econòmicament viables.
· Que no siguin subvencions, ni ajuts a entitats i/o col·lectius i no superar de forma 
individualitzada els 20.000,00 €, amb l’objectiu que es puguin escollir i fer diverses 
actuacions.

Les actuacions que es proposen són les següents:
· Millores als parcs municipals de Can Trias, Països Catalans i Parc de la Joventut · Import 
d’execució  15.000 €
· Construcció d’una pista de skate · Import d’execució  20.000 €
· Millores i nova senyalització del nucli antic i rural · Import d’execució 14.000 €
· Col·locació de  dues càmeres de seguretat en les entrades i sortides del poble pel control 
de vehicles · Import d’execució 18.000€
· Reforç del ferm de diferents carrers del nucli · Import d’execució 15.000€

· Es recolliran altres propostes que creieu prioritàries i es valoraran per a properes actuacions.

Votacions
El període de votació s’iniciarà el 20 de febrer de 2017 i finalitzarà el 28 de febrer de 2017. La 
votació es podrà fer de forma telemàtica a través de la pàgina web de l’Ajuntament 
(www.navata.org/pressupostparticiptaiu) o bé de forma presencial en les urnes habilitades a 
les oficines municipals en horari de dilluns a divendres de 9 a 15 h.

Podran participar en la votació els veïns que estiguin empadronats al municipi i que siguin 
majors de 16 anys. Perquè el vot sigui vàlid, haurà de constar, en la fitxa de votació, almenys 
una de les propostes presentades.
La fitxa de votació la podeu descarregar de la mateixa pàgina web de l’ajuntament o bé se us 
lliurarà a les oficines de l’ajuntament.

Les propostes seran incloses als pressupostos de l’exercici 2017 i s’ordenaran segons el nombre 
de vots obtinguts, de major a menor, fins a exhaurir l’import total assignat per la partida 
pressupostària. 

Les propostes que no puguin executar-se es presentaran per a la seva votació, junt amb les  
noves propostes que puguin sorgir, en el proper exercici 2018.



Calendari de recaptació d’impostos

CALENDARI FISCAL 2017 AJUNTAMENT DE NAVATA

TRIBUT

IVTM

IBI URBANA

IBI RÚSTICA

TAXA CEMENTIRI

GUALS

T. ESCOMBRARIES

PERÍODE COBRAMENT EN VOLUNTÀRIA

1 març - 30 abril

1 juny - 31 juliol

1 juny - 3 juliol

1 setembre - 31 d’octubre

1 setembre - 31 d’octubre

trimestral: gener, abril, juliol, octubre

Coworking Navata

Ja fa dos anys que es va obrir la sala Garbí del centre cívic com espai de Coworking. Els usuaris 
són professionals autònoms que utilitzen l’espai per treballar individualment, o bé per fer 
reunions de treball, consultes i creen sinergies entre les diferents modalitats professionals.
Són arquitectes, paisatgistes, enginyers, programadors informàtics, dissenyadors gràfics, 
reparador de petits aparells electrodomèstics, traductores d’alemany i anglès, assessors 
agrícoles, etc.

Tal com comenta la gent que utilitza aquest servei: “el coworking et canvia la vida laboral, et 
facilita la vida familiar, treballes de manera més eficient i ets més feliç”.

Fem difusió d’aquest actiu, com una doble oportunitat pel territori, tant de forma individual pels 
professionals, com per la gent de Navata, que tenen a l’abast uns professionals per atendre 
iniciatives i projectes que els puguin sortir.
Amb les darreres altes, aquest 2017, ja comptem amb una xarxa de 40 professionals registrats 
que utilitzen el servei.

Presentació de propostes

Consulta de propostes

Votació de propostes

Exposició dels resultats

de la votació

CALENDARI PROCÉS PARTICIPATIU

Divendres 10 de febrer de 2017

a les 20 h a la sala del Centre Cívic.

De l’11 al 19 de febrer de 2017 Web de l’ajuntament

(www.navata.org) i oficines municipals de 9 a 15 h.

Del 20 al 28 de febrer de 2017 Presencialment a les oficines

de l’ajuntament. De dilluns a divendres de 9 a 15 h i dimecres

de 16 a 20 h o mitjançant el formulari que trobareu a la web

de l’ajuntament.

Divendres 3 de març de 2017

Web de l’ajuntament i cartelleres municipals



Àrees de recollida de residus

Cada any per aquestes dates es produeixen 
fets com el que reflecteix la fotografia, cal 
que al aportar les cendres del foc, ens 
assegurem que estan del tot apagades, 
que no hi han calius encesos.
El resultat és una despesa de reparació de 
1.649,27 €, si s’ha de substituir el cost són 
2.452’67 €

Per tant, tinguem cura a l’hora de deixar-
hi les cendres!!

4t Carnatrail

19 de febrer · Vegeu programa a part.Us recordem que per gaudir d’aquest 
servei disposeu de diverses opcions: del 
servei de Whatsapp, Telegram o e-mail: 
infoajuntament@navata.org i  amb 
independència del sistema que escullis 
rebràs la mateixa informació.

Si desitges disposar del servei d'avisos i 
d'informació Whatsapp has de demanar 
ser inclòs a la llista de difusió, enviant un 
missatge de Whatsapp amb la paraula 
ALTA al telèfon 671 501 352.
De la mateixa manera, si desitges donar-
te de baixa, pots enviar un missatge 
Whatsapp amb la paraula BAIXA al 
telèfon 671 501 352.

Nota: En cap cas el número de telèfon 
habilitat pel servei de Whatsapp pot 
considerar-se ni utilitzar-se com un dels 
canals de contacte amb l’Ajuntament de 
Navata.

Nous horaris d’atenció al públic del dispensari municipal

INFERMERIA

Dilluns        11,00 a 13,00 h

Dimarts      11,40 a 13,00 h

Dimecres    15,30 a 19,10 h

Dijous           9,40 a 10,40 h

Divendres    -----------------

METGE

Dilluns         8,05 a 13,00 h

Dimarts      11,40 a 13,00 h

Dimecres    18,00 a 19,10 h

Dijous           8,05 a 10,45 h 

Divendres   10,20 a 11,10 h      

ADMINISTRATIU

Dilluns          9,00 a 11,00 h

Dimarts      11,00 a 13,00 h

Dimecres      9,00 a 11,00 h

Dijous           9,00 a 11,00 h 

Divendres     9,00 a 11,00 h

Carnestoltes

Primer cap de setmana de març · Vegeu 
programa a part.

Servei d’avisos i informació
municipal
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