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Congelem el pressupost

Austeritat en la despesa i optimització del pressupost del 2013, 

per continuar donant servei a les persones

n Contenció en la despesa.
n Tancament del pressupost equilibrat.

Serveis educatius
Foment d’oportunitats
Cohesió social
Habitatge públic
Espai públic i equipaments

PERSONES

2012



Optimitzar per no pagar més

n Elements d’eficiència i 
optimització

n Reducció de càrrega 
financera: 150.000€

n Programa eficiència 
energètica: estalviem 
100.000€

n Congelació pressupost

n Equilibri fiscal IBI i 
clavagueram = IPC previst

n Inversions finançades
per ajudes externes i
sense deute

Els problemes Les solucions El resultat

n Crisi: menys ingresos

n Menys aportacions
de la Generalitat:
250.000€

n Increment IVA: 
500.000€

n Mantenir els serveis per a la ciutat
n Mantenir els serveis prioritaris per a les personesVolem



Principals objectius del Pressupost 2013

n Oferta de serveis educatius
 n Mantenir oferta i invertir en el manteniment de la xarxa educativa local
n Cohesió social
 n Millorar condicions d’accés als serveis públics
 n Prestacions socials, beques i ajut entitats
n Foment d’oportunitats
 n Inserció i accés al mercat de treball
 n Formació de persones desocupades
 n Cooperació amb empreses de la ciutat
 n Foment de l’emprenedoria
n Millora d’espai públic, infrastructures i equipaments
 n Inversions de millora de carrers, de la zona del riu i d’escoles
n Política d’habitatge públic
 n Habitatge a preu assequible: sobretot de lloguer
 n ADSA treballarà 3 eixos: 1.Aparcament 2.Habitatge lloguer 3.Gestió zones blaves 



El pressupost 2013 de Sant Joan Despí

37,6 M€

35,5 M€

2,1 M€

Pressupost total

Pressupost Ajuntament

Pressupost ADSA

Ordinari Inversions ADSA

33,8 M€

1,7 M€

2,1 M€

33,8 M€ 1,7M€ 2,1 M€

Subtotal
Ordinari

Subtotal
inversions

Subtotal ADSA



El pressupost 2013 en relació al 2012

2012

2013

37,6 M€
Pressupost total

Subtotal
Ordinari
Subtotal
ordinari

Subtotal
inversions

Subtotal 
ADSA

Ajuntament



2013   Ajustament econòmic

n El pressupost ordinari baixa 0,29%, i el  general puja 1,43% 
Passem dels 35M€ de 2012 als 35,5 M€ de 2013. 
ADSA baixa dels 6,8M€ a 2,1M€.
El pressupost consolidat d'Ajuntament i ADSA es manté pràcticament
igual: 35M€ el 2012 i 35,5M€ el 2013.

n Puja la inversió x ajudes externes:

Àrea Metropolitana de Barcelona
Pla d’inversions metropolitans

Diputació de Barcelona

600.000€
180.000€
300.000€



Millorar l’espai públic i l’ocupació

n Supressió de barreres arquitectòniques. 
Prepararem els projectes dels carrers que falten per adequar, per ser 
executats quan tinguem els recursos.

n Conservació i manteniment d’equipaments i serveis.
Manteniment de la ciutat en bon estat de conservació, millora del 
col·lector (carrer de Frederic Casas), reparació equipaments públics, 
escoles, piscines i equipaments esportius, cementiri...

n Llei de barris.
Es continuarà amb els compromisos de la llei de barris a les Planes, 
amb  la rehabilitació d’edificis, la implantació d’ascensor i les políti-
ques socials.

Urbanisme



Millorar l’espai públic i l’ocupació

n Manteniment del nivell d'ocupació pública a l’administració local.
Mantenir la plantilla optimitzant els recursos personals per tal d’assumir 
els nous serveis sense increment de despesa. Noves necessitats amb el 
mateix personal.

n Desenvolupament de l’administració electrònica.
Per fer més eficient la gestió municipal i fer-la més accessible als ciu-
tadans i les ciutadanes, que cada cop es puguin fer més coses des 
de casa. A més de posar més circuïts electrònics d’expedients a nivell 
intern.

Recursos humans i tecnològics



Millorar l’espai públic i l’ocupació

n Protecció del territori urbà, agrícola i fluvial.
Com a objectiu principal, a més d’educar i prevenir per a què la ciuta-
dania gaudeixi d’un estil de vida saludable.
n Treballar el Pla d’acció per a la sostenibilitat i contra el canvi climàtic.
n Estudi i elaboració de l’Anella verda.
n Proposta d’accions i aprovació del Pla de Mobilitat urbana de Sant 
Joan Despí, elaborat amb la Diputació i l’AMB.
n 2013, any del Llobregat.
n Passarel·la sobre el riu Llobregat.
n Ampliació del Bosc dels Infants amb la nova plantada a la zona del riu.

Ciutat saludable i sostenible



Millorar l’espai públic i l’ocupació

n Atenció i suport a les persones en atur.
Atenció personalitzada i suport, orientació laboral i gestió de l’oferta laboral.

n Cursos de formació:
 Atenció sociosanitària a persones depenents.
 Anglès: gestió comercial.
 Neteja de superfícies i mobiliari en edificis.
n Foment de l’esperit emprenedor.
n Promoció del comerç a través de FiraDespí.
n Potenciació dels mercats municipals i dinamització comercial.
n Transformació estratègica del Polígon industrial.

Promoció econòmica, ocupació i comerç



Millorar l’espai públic i l’ocupació

n Continuar donant a la ciutadania la màxima qualitat en els serveis 
de neteja viària, recollida selectiva i manteniment dels espais públics 
places, jardins, arbres...
Mantenir servei amb els mateixos recursos sense baixar la qualitat. 

Via pública



Millorar l’espai públic i l’ocupació

n Màxim de seguretat als carrers.
Continuar donant el màxim de seguretat als carrers i als ciutadans i ciutadanes amb la Poli-
cia Local en coordinació amb el cos de Mossos d’Esquadra.

n El Civisme, garantia de la millor convivència.
Com a garantia de la millor convivència possible a la nostra ciutat en totes les seves ves-
sants: sorolls, respecte, tolerància, neteja, gossos, mobiliari urbà… Realització de campanyes 

d’informació i programes per a infants i joves.

n Desenvoluparem patrullatges a peu.
Desenvoluparem patrullatges a peu pels carrers i places, que garanteixin el contacte amb 
les persones i un millor i més eficaç coneixement del “què passa” i millor prevenció dels pos-

sibles problemes.

n La Mobilitat formarà part de les prioritats diàries.
La direccionalitat, els accessos als centres escolars, els passos de vianants, les càrregues i 

descàrregues, les voreres lliures de vehicles… formaran part de les prioritats diàries.

n La Protecció Civil, part de la vida quotidiana.
Un cop definits els diferents Plans d’Emergència de la ciutat, iniciem la fase de desplega-
ment dels mateixos: informació i formació de les persones responsables i simulacres, formarà 
part de la vida quotidiana.

Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Mobilitat



La prioritat: atenció a les persones

n Promoció cultural.
Continuarem dotant de programació cultural i associativa els nostres equipaments, treballant 
una bona oferta teatral, musical i de dansa per a tots els públics des dels equipaments. Posada 
en funcionament d’una pàgina web per a la venda d’entrades de tots els espectacles que es 
facin a la ciutat; promovent la lectura amb les dos biblioteques i afavorint els desenvolupament 
cultural als diferents cursos i el suport a l’estudi.

n Promoció de les arts.
Mantenir el nivell de creixement de l’últim any i mig l’Escola Municipal d’Art de Can Negre. Po-
tenciar les activitats divulgatives de l’obra d’en Jujol, el treball amb les escoles, els grups externs 

que visiten la casa i l’activitat cultural com són les exposicions, presentacions de llibres...

n Cicles festius.
Pel que fa als Reis es realitzaran els treballs de manteniment i millora en les carrosses que així ho 
necessitin, i aquest any posem en marxa per enguany una nova activitat de descoberta del la-
boratori de l’Astròleg Sadurní a la Torre de la Creu. A la Festa Major  treballarem per a que sigui 

per a tots els públics.

n Suport a les entitats.
n Casals d’estiu plurilingües.
S’ampliaran les places destinades al Casal d’estiu en llengua anglesa, dintre del programa plu-
rilingüe de ciutat.

Cultura i Participació



La prioritat: atenció a les persones

n Creació i aprovació del pla local de joventut.
n Continuarem treballant amb els centres d’educació de secundària.
n Fomentar la participació dels i les joves des dels serveis juvenils:
 n El Bulevard
 n Jovespí 
 n Punt Jove de Salut
n Campanyes i activitats concretes i oferint una programació d’oci 
alternatiu (cicle cultural juvenil nocturn): Buleclub de la comèdia i No 
t’adormis.
n Ocupa’t: tallers i xerrades sobre temes d’ocupació.

Joventut



La prioritat: atenció a les persones

n Manteniment dels serveis de menjador, podologia i perruqueria.
n Dinamització de les persones grans en edat de pre i de jubilació.
n Continurem treballant els programes i tallers que fins ara teníem en 
marxa i impulsant aquells que responguin a les noves necessitats (in-
formàtica, idiomes...).
n Banc del temps.

Gent gran



La prioritat: atenció a les persones

n Competències obligatòries.
Donar compliment a les despeses corresponents a les competències obli-
gatòries en matèria d’Educació, a les despeses de funcionament general.
n Mantenir el servei educatiu de les tres Escoles Bressol Municipals, mal-
grat  la Generalitat hagi disminuït l’aportació econòmica.
n Oferir recursos per millorar els resultats acadèmics i educatius de l’alumnat  
a les etapes de primària i secundària, evitar l’abandonament escolar pre-
matur i treballar per afavorir la cohesió social.
n Incentivar l’ús i coneixement de les llengües estrangeres.

Educació i família



La prioritat: atenció a les persones

n Manteniment de l’actual oferta d’esport en les instal·lacions poliesporti-
ves, així com la seva conservació i millora.
n Suport a l’esport de base (escoles esportives) i col·lectius específics (gent 
gran i discapacitats).
n Redefinir el circuit de footing del Parc de la Fontsanta.
n Suport a les entitats.
n Promoció i impuls del Parc Ciclista. 

Esports



La prioritat: atenció a les persones

n Manteniment de l’aportació amb els projectes de nova ciutadania 
i de sensibilització i cooperació amb els més necessitats.
n Convocatòria oberta a projectes de cooperació internacional.

Solidaritat i Cooperació



La prioritat: atenció a les persones

n Seguir treballant per la cohesió social i per la prevenció de l’exclusió:
Atenció social, ajuda a domicili, atenció a la depenència, cuidadors...
n Creació del Consell de Benestar Social. 
n Continuar desenvolupant els programes de suport a les persones que 
presenten necessitat social: beques menjador, teleassistència, escoles 
bressol, activitats de lleure, ajuts per lloguer i subministraments bàsics...
n Mantenir línies d’actuació i reforç específic del serveis d’informació i 
atenció a les dones, el circuit d’atenció a la víctima de gènere.
n Taula de coordinació amb entitats que treballen amb necessitats bà-
siques: recollida d’aliments per a famílies necessitades de St Joan Despí.

Serveis Socials i Polítiques d’Igualtat


