


Principals objectius del Pressupost 2011

Ingressos    n  No augmentar la pressió fiscal.

Despesa corrent  n  Prioritat en els serveis a les persones, la promoció 
      econòmica i la millora de l’espai públic.
     n  Manteniment de despeses de personal.     
     n  Contenció de les despeses generals.

Inversió    n  Manteniment de l’esforç d’inversió per seguir 
      transformant i millorant la ciutat.

La ciutat   Garantir les polítiques socials adreçades a les persones.
    Donar suport el dinamisme econòmic, comercial i empresarial.
    Atenció a les noves necessitats de la via pública a la ciutat.



El pressupost 2011 de Sant  Joan Despí

34,5 M€

6,2 M€

10,8 M€

51,5 M€
Subtotal

Subtotal

Subtotal

Pressupost total

Ordinari Inversions ADSA

34,5 M€ 6,2M€ 10,8 M€

Ajuntament



A què destinem els diners 
del pressupost de l’Ajuntament?

2011

Despesa 
corrent      34,5m€

Inversió                6,2m€

15,8M€ 15,8M€

9,1M€

Atenció a les 
persones

Millora de 
l’espai públic

Funcionament general de l’Ajuntament



A què destinem els diners 
del pressupost d’ADSA?

n 12 habitatges a l’av. Barcelona, 67
n 100 aparcaments, 25 trasters i local comercial a l’av. Barcelona, 67
n 28 habitatges a l’av. Barcelona, 97 
n 241 aparcaments i 80 trasters a l’av. Barcelona, 97
n 25 habitatges a l’av. Barcelona, 81
n 211 aparcaments i 60 trasters a l’av. Barcelona, 81
n Habitatges de lloguer a l'avinguda de la Generalitat, 20
n Acabament de local per a entitats a l'av. de la Generalitat, 20
n 361 aparcaments i 63 trasters al carrer Major (futura biblioteca)
n 21 habitatges, aparcaments i equipament a St. Francesc de Sales
n 63 habitatges a l’av. de la Generalitat, a Torreblanca
n Oficina Local d’habitatge

10,8M€
Habitatge i aparcament



Atenció a les persones

n Biblioteca amb el seu equipament al barri Centre
n Equipament i actuacions a edificis públics
n Actuacions de la llei de barris
n Pantalla acústica a l’escola Pau Casals
n Equipaments a centres culturals, educatius, esportius
       i per a la gent gran
n Poliesportiu de la Fontsanta
n Casa Rovira
n Centre de nous emprenedors al parc de la Fontsanta

15,7M€
Per a les persones

L’objectiu és atendre les necessitats de les persones, especialment 
el funcionament de les entitats, i lluitar contra la crisi, atenent els 
col·lectius que es troben en una situació més desafavorida. 



Millora de l’espai públic

n Adquisició de sòl
n Inversions en medi ambient
n    Millores i accessos al riu
n Urbanització del Parc de la Fontsanta
n Col·lector de la Fontsanta
n Supressió de barreres arquitectòniques
n Paviment i xarxa elèctrica
n Seguretat i vehicles
n Bicibox
n Wifi 15,8M€

Per a la via pública

La preservació del nostre espai públic és una de les prioritats, tot 
donat especial rellevància als nous equipaments, als parcs i espais 
naturals, a la seguretat, al manteniment i la neteja de la ciutat.


