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Les inversions del pressupost 2020 de Sant Cugat, per barris
Sant Cugat destinarà 3,87 milions d'euros en inversions per
als barris i 3,53 milions per a inversions generals de ciutat.
Després de l'aprovació definitiva dels pressupostos del 2020,
amb els vots favorables dels tres partits del govern, s'han
ratificat els 12,7 milions d'euros del capítol d'inversions, el
41,72% dels quals són per a expropiacions forçoses marcades
per llei.

El barri on es destinaran més inversions aquest any és el del Centre Est, amb gairebé 1,1 milions d'euros (un
8,64% del total). Hi destaquen els 450.000 euros per a la renovació del carrer d'Abat Marcet, a més de 150.000
euros per a diverses millores a l'escola Gerbert d'Orlhac i 80.000 per als bucs d'assaig del Casal Torreblanca.
El Centre Oest comptarà amb 1,06 milions d'euros (un 8,37%), 700.000 euros dels quals són per a la millora
de les instal·lacions esportives, el canvi de gespa artificial, la pista d'atletisme i el camp de rugbi de la
Guinardera.
Els segueixen el Nucli Antic, on s'invertiran 563.871 euros (4,44%), la majoria per a millores al Monestir, i la
Floresta, on hi destaca la inversió de 300.000 euros en l'adequació del camí escolar. En total, a la Floresta està
previst destinar-hi 501.000 euros (3,95%). A Mira-sol s'invertiran 424.460 euros (3,34%), 200.000 dels quals
seran per al complex aquàtic, a Valldoreix 170.000 euros (1,34%) i a les Planes 52.700 euros (0,42%).
Pel que fa a les inversions generals, 541.000 són per a la reposició de maquinària de brigada d'obres i
mobilitat, 400.000 per al manteniment de voreres i 300.000 per al de calçades. També hi destaquen els
275.000 euros per al nou sistema de telegestió de l'enllumenat públic, 253.421,04 per a l'adquisició
d'autobusos i 233.100 per al subministrament de l'arbrat viari.
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