
PRESSUPOST 2022
Prioritat, les persones i el medi ambient!



IMPOSTOS
19,9 M€
IBI, IVTM, IAE...

INGRESSOSINGRESSOS

3,6 M€
PRESSUPOST

ADSA

57,5 M€
PRESSUPOST

AJUNTAMENT 2022

61,2 M€
PRESSUPOST

MUNICIPAL CONSOLIDAT

TAXES I
PREUS PÚBLICS
12,1 M€ TRANFERÈNCIES

D'ALTRES
ADMINISTRACIONS

21,7 M€

ÀMBIT
FINANCER
3,8 M€



DESPESESDESPESES

57.545.300 €
PRESSUPOST AJUNTAMENT 2022

PERSONAL
13,7 M€

BÉNS I SERVEIS
25,9 M€

TRANSFERÈNCIES
entitats, administracions

supramunicipals...

4,8 M€
INVERSIONS
11,3 M€

INTERESSOS
+ PASSIUS
1,9 M€

DESPÍENTITATS



DESPESES PER ÀREES DE GESTIÓDESPESES PER ÀREES DE GESTIÓ
SERVEIS A

LES PERSONES
19,7 M€

ESPAI PÚBLIC,
EQUIPAMENTS I SERVEIS

26,9 M€
ÀMBIT ECONÒMIC

I FINANCER
10,7 M€
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INVERSIONS DESTACADESINVERSIONS DESTACADES

NOUS CARRILS BICI
1,1 M€

ASFALTATGE
I PINTURA A LA

VIA PÚBLICA
1 M€

PROJECTES
DELS PRESSUPOSTOS

PARTICIPATIUS
tendals a parcs infantils,

energia solar en equipaments,
horts per a persones no jubilades...

200.000 €
URBANITZACIONS DE CARRERS

Passeig del Canal
Francesc Macià

3,2 M€

REFORMES A
CENTRES EDUCATIUS

I CULTURALS
550.000 €

MILLORES ALS
CAMINS DEL RIU

1,2 M€



INVERSIONS DESTACADESINVERSIONS DESTACADES

NOVA AULA AMBIENTAL

INSTAL·LACIÓ DE 
PLAQUES 

FOTOVOLTAIQUES 
ALS EQUIPAMENTS 

MUNICIPALS
MILLORES ALS

EQUIPAMENTS MUNICIPALS

FOMENT DE LA BICICLETA
PÚBLICA METROPOLITANA

INSTAL·LACIÓ D’UN
SKATE PARC AL PARC

DE LA FONTSANTA

MILLORA DELS
EQUIPAMENTS TÈCNICS
DE LA POLICIA LOCAL

NOU CENTRE INTEGRAL
DE LES DONES

400.000 €



Igualtat
• Naixement del Centre Integral d’Atenció a la 

Dona
• Transmissió del valor de la igualtat als 

centres educatius
• Campanyes de prevenció i sensibilització 

contra la violència masclista
• Protocols de prevenció de la violència 

masclista a les zones d’oci, a l’esport... 



Cultura
• Programació de qualitat als espais escènics 

de la ciutat, per a tots els públics 
• Foment de la cultura per a tothom com 

vehicle d’identitat ciutadana i cohesió social
• Programacions a biblioteques, Escola 

Municipal d’Art, centres cívics...
• Cicle festiu de la ciutat (Festa Major, 

Carnaval, Nadal i Reis...)
• Foment del patrimoni local, dins i fora de la 

ciutat



Esports
• Suport a les entitats esportives (econòmic, 

material, difusió, formació...)
• Foment de l’esport com eina d’inclusió 

social, de desenvolupament personal i de 
salut

• Millora continuada de les instal·lacions 
esportives per seguir gaudint d’uns 
equipaments de primer nivell

• Suport als col·lectius amb especials 
necessitats adoptant les mesures 
necessàries per donar-hi resposta

• L’esport com eina educativa dels i les més 
joves de la ciutat



Educació, Infància i Família
• Mantenir l’oferta de cobertura del 100% de 

la demanda d’escoles bressol a la ciutat
• Suport a la millora de l’èxit educatiu
• Manteniment i millora de les instal·lacions 

educatives
• Treball en xarxa amb tota la comunitat 

educativa (p.e. Pla Educatiu d’Entorn)
• Acompanyament als centres educatius en 

les seves propostes de millora



Gent Gran
• Promoció de l’envelliment actiu fomentant 

la participació: caminades, tallers, cursos, 
xerrades, visites, festivals...

• Programa de ràdio adreçat a les necessitats 
i inquietuds de la gent gran

• Manteniment de l’exempció de la taxa 
d’escombraries per a les persones majors de 
65 anys

• Treball de suport i acompanyament a 
l’aïllament social i al restabliment de les 
xarxes socials

• Elaboració d’un pla específic per a la gent 
gran, amb la seva participació

• Reclamació de conveni de concert de les 30 
places de Centre de Dia a la ciutat



Atenció i Serveis Socials
• Garantir l’atenció social de qualitat tot 

assegurant les necessitats bàsiques
• Garantir l’atenció socioeducativa i les beques 

a les famílies més vulnerables
• Suport a la dependència i les capacitats 

múltiples
• Suport a les entitats en el seu treball de 

suport social



Joventut
• Programació estables als equipaments per a 

joves (Bulevard i Oficina Jove)
• Oferta d’assessories de salut, educativa, la 

laboral i de mobilitat internacional 
• Programació específica adreçada al públic 

jove amb la seva participació



Salut
• Promoció de la salut en programes de 

foment d’hàbits saludables
• Programa d’higiene alimentària: inspeccions 

i foment de la responsabilitat en el tracte 
dels aliments

• Reclamació de la recuperació de l’atenció 
ginecològica als CAP’s de la ciutat

• Petició específica de manteniment dels 
serveis de pediatria a la ciutat

• Repensar l’oferta de serveis de salut, 
treballant per adaptar-los al creixement de 
la ciutat

• Control de la població de gossos, gats i fures



Promoció Associativa
• Suport a les dinàmiques de les entitats de la 

ciutat (econòmic, material, formatiu, 
difusió...)

• Millora del portal web Despientitats.cat
• Suport i foment a les entitats en el cicle 

festiu de la ciutat: carnaval, diada 
d’entitats...

• Desenvolupament de programes de 
dinamització socio-cultural com les Nits 
d’estiu...

• Foment de les activitats de lleure educatiu a 
l’estiu a través de l’oferta de casals d’estiu



Cooperació
• Foment de la cooperació i l’intercanvi de 

coneixements i experiències
• Propostes d’accions de cooperació per 

fomentar una ciutadania crítica i solidària
• Accions d’acollida de persones immigrants 

reforçant l’assessorament en temes 
d’estrangeria

• Desenvolupar el Pla de Convivència per la 
Interculturalitat



Turisme
• Campanyes de difusió del patrimoni local
• Aposta per convertir l’Open House com 

l’aparador del patrimoni de la ciutat
• Potenciació de la ruta modernista
• Campanyes de relació 

comerç-restauració-patrimoni per a la 
promoció de la ruta modernista 



Promoció Econòmica
• Foment de l’ocupació, l’ocupabilitat i el 

desenvolupament econòmic
• Millora de les oportunitat de trobar feina 

amb atenció especial a l’ocupació dels i les 
més joves

• Oferta de plans d’ocupació per treballar la 
reinserció al mercat laboral

• Experiències de primera ocupació amb el 
programa Workexperience

• Treball conjunt i coordinat amb el sector 
empresarial a nivell d’ocupació i activitat 
econòmica



Comerç
• Treball amb el comerç de proximitat potenciant la compra a la ciutat
• Campanyes de bonificació de la compra donant suport al comerç de la ciutat 
• Foment de la distribució 

comercial sostenible



Medi Ambient
• Implementació del Pla SJD pel Clima, Pla 

d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica
• Millora de l’eficàcia i eficiència en la 

recollida selectiva
• Incorporació d’energies netes als 

equipaments municipals
• Extensió dels punts de recàrrega de vehicles 

elèctrics
• Replantació de l’arbrat
• Millora dels camins del riu
• Incorporació de més experiències d’horts 

urbans



Seguretat Ciutadana
• Posada en marxa del Pla de Seguretat de la 

ciutat, establint les línies de treball en 
aquest àmbit

• Intensificació dels controls en matèria de 
trànsit, civisme i vehicles de mobilitat 
personal

• Presència continuada dels efectius de la 
Policia Local a diferents indrets de la ciutat 
vetllat per la seguretat col·lectiva

• Col·laboració entre les forces de seguretat a 
la ciutat

Mobilitat
• Extensió de la xarxa ciclable a la ciutat
• Fomentar la ciutat amable amb els i les 

vianants 



Espai Públic
• Manteniment dels nivell de neteja a la 

ciutat, actuant específicament en moments 
d’intensificació de les necessitats o en 
situacions específiques: graffitis, campanya 
xiclets, neteja contenidors...

• Manteniment dels equipaments municipals: 
calderes, millora fusteria, canvis de 
paviments, atenció a equipaments 
singulars...

• Millora de les xarxes de clavegueram i 
subministraments

• Accions de cara a la millora de l’eficiència 
energètica amb canvis o substitucions de 
lluminàries



Benestar Animal,
Espais Naturals i Parc Agrari
• Campanyes per aconseguir disminuir la 

presència d’excrements als carrers de la 
ciutat, conscienciant als i les propietàries de 
la importància de ser cívics i cíviques pel bé 
comú

• Desenvolupament de programes de suport a 
la cura dels animals

• Suport a entitats que tenen cura d'animals 
(econòmica, material, difusió,...)

• Programes de promoció i cura dels espais 
naturals

• Seguiment i participació en les activitats i 
programes del Parc Agrari 



Civisme
• Continuïtat de la tasca dels i les agents 

cívics i cíviques potenciant campanyes de 
sensibilització i coneixement de les normes 
cíviques que entre tots i totes ens hem 
donat

• Desenvolupament de campanyes de 
respecte per a l’espai públic, deposicions 
d’animals, vehicles de mobilitat personal...



Administració
• Millora de l’atenció electrònica a través de 

l’impuls de nous tràmits telemàtics 
• Seguir treballant per mantenir el segell de 

transparència en la gestió municipal 
• Incorporar un Pla d'integritat de la gestió 

municipal



Habitatge públic
• Construcció de 83 habitatges amb protecció 

oficial a l’avinguda de Barcelona, 4 i 12
• Construcció 18 habitatges amb protecció 

oficial al sector Metalarte (av. de Barcelona)
• Projecte de construcció de 115 habitatges 

amb protecció oficial a l’avinguda de 
Barcelona-carrer de la Fontsanta (esquelet)

• Projecte de 80 habitatges de lloguer amb 
protecció oficial al carrer de la Torreblanca

• Projecte de 27 habitatges de lloguer amb 
protecció oficial al nou sector Bellavista

• Projecte de 68 habitatges amb protecció 
oficial amb dret de superfície al nou sector 
Bellavista






