Pressupostos

Un pressupost de 153 milions
per a 2010, amb un
increment del 20% respecte
de l’any anterior

Uns pressupostos per impulsar
la protecció social, garantir

l’educació i mantenir el ritme inversor

C

Un dels objectius
es treballar per
la reactivació de
l’economia local amb
instruments com
l’Acord Social o el
CornellàCreació

ontenció ﬁscal i quatre objectius
prioritaris: incrementar la protecció
social i l’educació, garantir les
actuacions de millora en l’espai
públic, mantenir el rigor en les
ﬁnances públiques i continuar amb
el ritme d’inversions per impulsar
el creixement de la ciutat. Aquests
són els eixos sobre els quals
s’articulen els pressupostos de
l’Ajuntament de Cornellà per a 2010,
que sumen 153 milions d’euros,
incloent les empreses i organismes
autònoms de l’Ajuntament; xifra
que representa un increment
del 20%. Un increment que es
fonamenta principalment en el
desenvolupament de les empreses
municipals.
En aquest sentit, destaca la
important tasca inversora d’Emducsa
en la promoció urbanística, el
creixement de PRECSA, que casi es
duplica degut a l’assumpció de la
gestió del Parc Esportiu Llobregat
i l’activitat de Tecsalsa. També
destaca la projecció de la Fundació
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Privada pel Foment de la Societat del
Coneixement que gestiona el Citilab i
de la Fundació Privada per a l’Atenció
a les Persones Dependents que impulsa
entre d’altres activitats la posada en
funcionament de la nova residència
Teresa Duran per a la gent gran.
Respecte al pressupost corrent del
consistori, ascendeix a 60,7 milions
d’euros*, els quals permeten garantir els
serveis a les persones i el manteniment
de la ciutat en òptimes condicions.
Cal destacar, en aquest sentit, que prop
del 30% del pressupost es destina a
polítiques socials i educatives i un 20%
a inversions.

Impuls a les polítiques
socials, l’educació i el
manteniment de la ciutat
El compromís de l’Ajuntament se centra
en l’increment en les polítiques socials,
principalment les que tenen a veure
amb l’atenció a les persones dependents
que creixen respecte l’any anterior. En
educació, la despesa s’incrementa un
10%, fruit de la incorporació de nous
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El Ayuntamiento invertirá 8,83 millones de euros,
un 3,10% más que en 2009
La inversión pública prevista en la ciudad ascenderá a unos 56 millones de euros
en 2010. El Ayuntamiento tiene previstos 8,83 millones de euros en inversiones
que representa el 12,70% del total del presupuesto para el año 2010. Por su parte,
Emducsa ha previsto más de 38 millones de euros de inversiones y cabe añadir,
asimismo, que a todo ello se sumará una nueva aportación del Fondo Estatal
de Inversión Local (FEIL) de 9,2 millones de euros. Entre las inversiones
más signiﬁcativas destacan:

equipaments educatius impulsats
des de l’Ajuntament com una nova
escola infantil a Sant Ildefons, l’Escola
Oﬁcial d’Idiomes, la nova escola
d’adults, i per la incorporació de nous
programes educatius com el programa
de reforç per a secundària, o l’Espai de
Benvinguda Educativa, entre d’altres.

• Construcción del CEIP Almeda (Martinet)
• Entorno del Casal de Almeda
• Construcción Escuela Oﬁcial de Idiomas
• Construcción de Escuela Infantil Sant Ildefons
• Ampliación de la Piscina de Can Mercader
• Nuevo campo de fútbol de Cornellà
• 3ª Fase de la Ctra. de L’Hospitalet
• Reforma de diversas calles de los barrios Gavarra y Centre
• Mantenimiento de las infraestructuras y los ediﬁcios actuales
• Remodelación de la Avenida República Argentina
• Nuevo espacio comercial de ocio y cultura en el Mercado Sant Ildefons

També s’augmenten les partides
destinades a polítiques d’igualtat
i es mantenen les destinades a les
polítiques de família; així com la
continuïtat de programes com el Pla de
l’Entorn o el Pla Ciutat de la Lectura.
D’altra banda, el manteniment de la
ciutat i la ﬁnalització dels projectes
urbanístics compromesos es tiren
endavant amb la voluntat de mantenir
en òptimes condicions la ciutat. Així
destaca l’entrada en servei de la
residència Teresa Duran, les obres
de remodelació a diferents carrers i
d’espais públics o la remodelació de
l’Avda. República Argentina, entre
d’altres actuacions. Tot això amb la
voluntat de mantenir la seguretat i
el creixement de la ciutat, a més de
potenciar el dinamisme econòmic amb
instruments locals com l’Acord Social
o el CornellàCreació i d’altres d’àmbit
comarcal com Innobaix.
Els pressupostos de 2010 han estat
aprovats amb els vots favorables de
l’equip de govern municipal (PSC,
CiU, EUiA) i els vots en contra de PP,
ERC i ICV.

•

*Pressupost per polítiques de despesa
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Pressupostos

Una ciutat que
inverteix en el seu
desenvolupament urbà

i en la cura de l’espai públic

M

algrat l’esforç en contenció
d’algunes despeses, l’Ajuntament
aposta el 2010 per continuar millorant
l’espai públic i fent especial incidència
en les polítiques que tenen a veure
amb una ciutat cívica i solidària. Una
ciutat en què es garanteixin els serveis
bàsics de manteniment i neteja i on
es potenciï una ciutat més accessible.
En aquest sentit, durant l’any 2010
s’invertiran més de 3,5 milions d’euros
només en polítiques d’espai públic
com ara la remodelació de carrers
dels barris Centre i Gavarra i també
la posada en marxa de la tercera fase
de la remodelació de la carretera
de l’Hospitalet o la remodelació de
l’Avinguda República Argentina.
Així mateix, durant 2010 culminaran
projectes plurianuals com ara l’entorn
del Casal d’Almeda, l’adequació
d’instal·lacions esportives com la
piscina municipal de Can Mercader
i el nou camp de futbol de Cornellà.
Alhora es continuarà amb projectes
en marxa com la Plaça de la Sardana,

la remodelació del CEIP Alexandre
Galí, la promoció de nous horts
urbans, millora de parcs i jardins, més
jocs infantils, entre d’altres. També
destaquen les obres de remodelació
que es portaran a terme al barri de
Fontsanta, que ha estat una de les
adjudicatàries de la sexta convocatòria
de la Llei de Barris, i que suposarà una
inversió de 7,52 milions d’euros entre
2009 i 2013.
S’ha de tenir en compte l’important
salt qualitatiu que està experimentant
la ciutat quan a vertebració urbana
i la potenciació de la ciutat com a
un espai cada vegada més pensat
per als vianants amb més espais de
descans, i la creació del nou projecte de
cantonades verdes.
Destacar en aquest sentit, la
importància de la inversió de 15 milions
en el municipi gràcies al FEIL que ha
permès en el darrer any importants
obres de remodelació a més de la
creació de llocs de treball.

•

Emducsa incrementa un 40% el seu pressupost
Durant 2010 l’empresa municipal
Emducsa continua promovent
el desenvolupament d’habitatge
de promoció pública per a les
famílies i joves de la ciutat i
la promoció de noves places
d’aparcament. El pressupost total
de l’empresa municipal serà de
77,7 milions d’euros, prop d’un
40% més que el 2009. Actualment
Emducsa té en construcció al
voltant de 300 habitatges.
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La piscina municipal
de Can Mercader
s’ampliarà per oferir
un millor servei a la
ciutadania
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El pressupost en
educació creix un 10%

S’incrementa la inversió en l’atenció
a les persones i es creen nous
equipaments educatius

L’

Ajuntament aposta per
enfortir les politiques socials en un
moment de crisi, per donar resposta
a les necessitats de les persones, fent
especial ressò en les que tenen menys
recursos i incrementar els mecanismes
d’atenció a la dependència per
oferir una major cobertura a través
dels serveis de teleassistència i
atenció domiciliària, entre d’altres.
A més, aquest any començarà a
funcionar la nova residència per a
gent gran Teresa Duran al barri de
Sant Ildefons, amb la qual cosa el
municipi ampliarà signiﬁcativament
les places assistencials. També
creixen substancialment, les
polítiques d’igualtat i es mantenen les
d’integració.
En l’àmbit de l’educació, creixen un
10% les partides pressupostàries
amb l’objectiu d’oferir resposta a les
famílies de la ciutat en aquest àmbit.
Així, s’obrirà una nova escola infantil
al barri de Sant Ildefons, que se
sumarà a les existents actualment i que

permetrà disposar de més de 600 places
municipals d’escoles bressol. Es posarà
en marxa un nou centre educatiu al barri
d’Almeda i es construirà una Escola
Oﬁcial d’Idiomes, i l’escola d’adults es
traslladarà a l’antic CEIP Ignasi Iglesias.
També s’invertirà en el manteniment
dels centres educatius de la ciutat.
Així mateix, durant 2010 es
desenvoluparà plenament el Pacte per
l’Educació signat amb la Generalitat,
continuaran reforçant-se programes
com el Pla Educatiu de l’Entorn, el
de reforç als alumnes de secundària
i el Pla Ciutat de la Lectura. També
s’incrementen aquest any la despesa
en cultura i està previst el projecte
d’una nova biblioteca i un auditori a
la part alta de Sant Ildefons.
Finalment, durant 2010 es
continuarà impulsant el Pacte per
la Salut que contempla diferents
actuacions ﬁns a 2013 amb la ﬁnalitat
de millorar la qualitat dels serveis i
l’atenció sanitària a la ciutat.

•

Una nova escola infantil
i la creació d’una Escola
Oﬁcial d’Idiomes són dos
dels principals projectes
per a 2010
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