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MEMÒRIA  DE L’ ALCALDIA 

PRESSUPOST GENERAL DE L’ EXERCICI DE  2017 
  
L´ Alcalde - President, presenta al Ple el projecte de pressupost general de la Corporació 
per a l´ exercici del 2017 acompanyat de la present memòria, conforme preveu l'article 
168.1.a) del Text Refós de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

Amb el pressupost que l’ Alcaldia presenta a l’ aprovació del Ple serà possible donar 
compliment als compromisos adquirits i alhora permetre la continuïtat en el 
funcionament dels serveis que l’ Ajuntament presta als ciutadans.  Amb el present 
pressupost, el govern de l’ Ajuntament continua apostant de forma molt nítida per:  

- Orientar la despesa a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes 
- Mantenir la pressió fiscal global, tal com hem posat de manifest amb motiu de l’ 
aprovació de les ordenances fiscal ja acordades pel Ple  
-Mantenir l’ equilibri pressupostari, les inversions en equipaments i infraestructures  

Aquestes línies es materialitzen en els diferents àmbits sectorials :  

En matèria d’ educació, el pressupost manté la voluntat de continuar vetllant per la 
qualitat educativa i potenciant l’èxit escolar a la nostra ciutat. Aquesta qualitat educativa 
es manifesta i és present a totes les etapes educatives. En la xarxa d’escoles bressol 
municipals, tot i assumint les mancances de finançament d’administracions 
autonòmiques, seguim invertint en la millora i qualitat , tant de l’ infraestructura com de 
la qualitat educativa. Als cicles de Primària i Secundària segueix present i s’amplia l’oferta 
de serveis educatius adreçats als centres. Exemples clars d’aquesta oferta i de la 
voluntat que l’acompanya és el suport en l’ensenyament de l’anglès en tots els seus 
vessants (beques per a la pràctica d’idiomes, grups de conversa, convenis amb l’escola 
americana o l’escola d’idiomes de la Universitat de Barcelona,  comissions intercentres, 
subvencions a projectes relacionats amb les llengües estrangeres,..). L’esforç vers 
l’assoliment de l’èxit escolar a la nostra ciutat el concretem amb programes com 
l’acompanyament a l’estudi, que enguany s’amplia amb places fins a 1er d’ESO, els 
premis d’excel·lència o els de recerca, el suport als projectes globals de millora 
educativa, el suport a l’estudi per als infants que ho necessiten,…Un altre aspecte 
important en aquest àmbit és la voluntat de crear xarxes d’intercanvi d’experiències i 
coneixement entre els agents educatius de la ciutat tot potenciant la innovació i l’ 
excel·lència en la seva tasca. 

En l’àmbit de la promoció econòmica, el pressupost reflecteix la voluntat d’aquest 
govern de vetllar d’ aprop per les polítiques de desenvolupament econòmic i de foment 
de l’ocupació. En aquests àmbits, ocupació i comerç, seguim treballant intensament en la 
millora de les possibilitats d’ inserció laboral dels i les joves de la nostra ciutat amb 
programes adreçats a aquest col·lectiu i amb programes adreçats, tant a  persones 
sense ocupació, com a col·lectius concrets , com és el cas de les accions de foment i 



suport al sector comercial de la ciutat. Apostem clarament per la innovació, i la treballem 
des de la base, des dels entorns educatius, fomentant-la a través de programes 
d’emprenedoria i d’innovació. Apliquem plans d’ocupació a col·lectius concrets, 
fomentant la primera ocupació o la reinserció al mercat laboral. Donem suport a les 
empreses en la contractació de persones aturades i treballem colze a colze amb el sector 
empresarial obrint portes a noves contractacions. Utilitzem la formació com eina 
facilitadora de l’ocupació o del retorn al mercat laboral i, entre d’altres accions, 
participem activament en la dinamització comercial de la mà del propi sector.  

En l’àmbit del medi ambient, seguim treballant i pensant, tant en nosaltres com en els 
nostres fills i néts. Apostem pel foment d’una mobilitat sostenible, per treballar per 
contribuir a la minimització del canvi climàtic i entre d’ altres, per l’educació ambiental de 
tots els col·lectius de la ciutat. 

La gent gran és i serà objectiu prioritari a les nostres accions i programes. La gent gran 
ha estat pal de paller de la ciutat que gaudim avui i els nostres esforços s’adrecen a 
garantir el seu benestar en tots els seus àmbits. Amb aquesta premisa es 
desenvoluparan programes cercant l’assoliment d’aquest benestar, en accions i 
programes de cultura, festes populars, actes tradicionals, accions de formació, esport i 
salut, entre d’altres. 

L’esport és una de les marques d’identitat de la nostra ciutat, i el seu desenvolupament 
i millora esdevenen plans d’acció a cada exercici pressupostari. El manteniment i millora 
de les instal·lacions esportives, l’extensa programació de l’oferta de cursos, tallers i 
activitats esportives, la potenciació de l’esport popular i els esdeveniments esportius a la 
nostra ciutat, el treball vers l’esport com a eina de salut, l’esport a totes les edats, són, 
entre molts d’altres, objectius de treball diaris que s’assoliran en aquest noou 2017. 

A l’àmbit de la cultura, la nostra ciutat hi fa una ferma aposta. Allò que ens defineix 
com a col·lectiu és el compartir codis culturals i a aquest objectiu s’encara la proposta en 
aquest àmbit el proper any. La consolidació del nostre cicle festiu, la qualitat a l’oferta 
escènica als teatres municipals, el suport a les entitats culturals i a la seva activitat, la 
potenciació de totes les manifestacions culturals que ens són pròpies i com a projecte 
emblemàtic a l’àmbit del nostre patrimoni històric i cultural, el treball vers el 
reconeixement de la figura d’en Josep Mª jujol a la ciutat i més enllà, són només una 
mostra del treball que en aquest àmbit es desenvolupa.  

Els i les joves trobaran en el pressupost la consolidació de l’oficina de joventut com a 
centre de trobada i assessorament de les seves inquietuds, el Bulevard com espai d’oci i 
creixement personal. També hi veuran reflectit el programa d’assessorament als instituts 
(PIDCES) i un programa de foment dels espais de creació artística. A més a més, el 
pressupost de joventut segueix apostant pels programes anomenats d’emancipació, 
aquells programes que fomenten i aporten eines als propis joves per contribuir al seu 
procés de creixement personals i emancipació. 

En el departament de salut el pressupost que es presenta defineix el treball en tres 
grans eixos: la promoció de la salut amb programes adreçats al foments dels hàbits 
saludables. Un segon eix és al programa de salubritat ambiental en relació a l’entorn que 
ens envolta i el tercer eix , programa d’higiene alimentària, basat el la funció inspectora i 
de foment de la responsabilitat en el tracte dels aliments. 

En matèria de cohesió social cal assenyalar que l’ Ajuntament manté l’estructura bàsica 
dels serveis socials, orientada especialment als següents programes: el funcionament 



dels equips professionals,  la dotació per a les beques de menjador, les dotacions  al 
transport escolar, les aportacions a l’assistència domiciliària i els ajuts d’ emergència 
social i de garantia al subministrament energètic als habitatges.  Aquest grup de 
programes, amb un augment considerable del seu pes pressupostari, donarà resposta a 
les necessitats socials de la ciutat i encararà el reptes que de la ciutat així com donarà 
resposta a la normativa preceptiva en aquest àmbit.  

L’àmbit del civisme també és present al pressupost, amb la continuïtat del programa 
d’agents cívics, així com les campanyes de sensibilització i coneixement de les normes 
que entre tots i totes ens hem posat per a viure i conviure plegats i plegades. 

L’aposta i la voluntat clara de potenciar la vida associativa de la ciutat troba el seu 
reflex a les partides de subvencions del pressupost. Entitats Culturals, esportives, de 
lleure i tota la resta trobaran en el pressupost la voluntat clara de donar suport a la seva 
activitat habitual.  

A destacar el descens en els imports corresponents a la gestió de l’energia, un  senyal 
clar de la gestió eficient dels recursos públics. El pressupost preveu accions de millora de 
l’eficiència reduint la despesa en consum d’energia dels serveis i els equipaments 
municipals 

En relació a la millora de les infraestructures, els equipaments i els serveis públics, 
continuem invertint a la via pública, l’ enllumenat públic i la supressió de barreres 
arquitectòniques i els serveis públics de sanejament, el manteniment de jardins i  la 
neteja viària.  Segueix molt present i definit pressupostàriament l’objectiu del 
manteniment i millora de les instal·lacions públiques al servei de la 
ciutadania, un objectiu cabdal en la gestió diària dels recursos públics. Aquests darrers 
serveis de neteja de la via pública i recollida de residus, en fase de renovació d’equips 
vers uns equips més eficients, nets i respectuosos amb l’entorn. 

El pressupost, seguint l’ estel·la marcada, segueix apostant per una administració 
oberta, transparent, electrònica i més eficient i eficaç.  

I per l’assoliment d’aquests objectius els assigna els recursos necessaris per mantenir i 
millorar en allò que sigui possible tot tenint en el punt de mira la ciutadania, les 
seves necessitats i demandes.  

Les inversions 

El projecte de pressupost contempla continuar millorant la nostra ciutat i adaptant-la a 
les necessitats presents i futures, i per aquest motiu preveu destinar recursos d’ inversió 
a millorar el capital públic posat als serveis de la ciutadania. Continuant amb les 
inversions executades i iniciades durant el 2016 es plantegen les inversions de l’ 
Ajuntament pel 2017 fixant-se en un import que s’apropa als sis milions set-cents mil 
euros.  Les línies bàsiques que  les orienten son les següents: 

a) El manteniment de la qualitat de l’ espai urbà i del medi ambient, la mobilitat 
ciutadana i els equipaments públics culturals, educatius i esportius     

b) La  millora dels sistemes de comunicacions i administració electrònica  i la dotació 
als serveis operatius de l’ Ajuntament 



c) La continuïtat en el desenvolupament del projecte de remodelació integral del 
Barri de Les Planes (tot i l’ alentiment de la programació marcada per la 
Generalitat ) 

Resulta especialment interessant assenyalar que el proper 2017 iniciarem una actuació 
de millora i reforma del traçat urbà del carrer Major.  En concret,  el pressupost dota una 
partida amb més d’ un milió i mig d’ euros el destí de la qual és iniciar aquesta actuació. 
També es preveuen actuacions als carrers Rius i Taulet i Maluquer, així com d’altres 
actuacions de conservació i millora. 

Destacar també la partida de dos-cents mil euros destinada a micro-actuacions, 
suggerides o demanades per ciutadans i ciutadanes dels barris de la nostra ciutat. 

S’ ajunta a l’ annex núm. 30 el pla d’ inversions i finançament de l’ Ajuntament pel  2017 
on es detallen les actuacions i llur finançament  

Els  ingressos    

El projecte de pressupost conté una previsió detallada dels ingressos.  Són el resultat 
de quantificar la modificació de les ordenances fiscals aprovada pel 2017, el resultat d’ 
estimar una recuperació moderada de l’ activitat econòmica i quantifiquen el 
manteniment de les participacions en els ingressos de les altres administracions 
públiques.  Els quadres que ho detallen són els annexos números. 10 (resum per 
capítols d’ ingressos),  i 11 (detall per conceptes d’ ingressos).    En relació al 
pressupost de 2016, el creixement global dels ingressos de l’ Ajuntament es situa en  l’ 
11,15% (els ingressos ordinaris s’ incrementen el 6,23%) resultat combinat de les 
variacions descrites.  El detall de les previsions inicials , comparat amb les de l’ exercici 
anterior,  és el següent: 

Capítol Denominació Previsió 
2016

Previsió 2017 Incremen
t

1 Impostos directes 15.965.000 17.190.000 7,67%

2 Impostos indirectes 600.000 600.000 --

3 Taxes, preus i altres 9.651.538 9.869.000 2,25%

4 Transferències corrents 9.939.619 10.750.498 8,16%

5 Ingressos del patrimoni 272.000 288.000 5,88

6 Alienació d’ inversions reals -

7 Transferències de capital 1.050.843 3.144.502 *

8 Variació d’ actius financers 46.000 52.800 14,78%

9 Va r i a c i ó d e p a s s i u s 
financers

1.900.000 1.931.200 1,64%

Total ingressos 39.425.000 43.826.000



(*) Import  pre – assignat en plans pluriennals  

Els ingressos de capital.   

S´ inclou entre el ingressos d´ aquesta naturalesa els previstos per transferències de 
capital.  El document “pla d’ inversions i finançament” , inclòs a la documentació del 
pressupost  els descriu amb detall (veure l’ annex 30).  Els ingressos de capital provenen 
tots de plans de’ actuació de institucions públiques i  tenen següent origen:  
           

- Subvencions de capital de la Generalitat de Catalunya                376.502€ 
- Subvencions de capital  de l’ Àrea Metropolitana de Barcelona  1.140.000€ 
- Subvencions de capital de la Diputació de Barcelona                1.628.000€ 

La despesa  

El pressupost dota els diferents programes amb els imports necessaris per atendre les 
demanades de béns i serveis que l’ Ajuntament es proposa atendre en el 2017.  Les 
dotacions es presenten classificades amb criteri orgànic –  per grups de programes i 
econòmic.  El resultat de les dotacions de la despesa és el següent 

A la present memòria hem inclòs també detall quantificat de les classificacions orgànica 
i per programes  

Capítol Denominació Dotació  
2016

Dotació  
2017

Increment

1 Despeses de personal 10.600.000 10.701.040 0,95%

2 Compra béns corrents i 
serveis

19.699.599 21.306.128 8,16%

3 Despeses financeres 592.625 592.000 0,00%

4 Transferències corrents 3.589.933 4.036.051 12,43%

5

6 Inversions reals 2.635.000 4.972.502 189%

7 Transferències de capital 461.843 718.279 98,51%

8 Variació d’ actius financers

9 Variació de passius financers 1.946.000 1.500.000 (-) 22,9%

Total despesa  39.425.000 43.826.000



El pressupost de la Societat ADSA 

La Societat ADSA  presenta el pressupost de  despeses i ingressos  en forma de 
compte d’ explotació indicatiu i equilibrat:  el personal, les compres, les despeses 
financeres, la dotació al fons d’ amortització de l’ actiu no corrent i la variacions de les 
existències.  Presenta també els ingressos per aplicacions i vendes.  La Societat també 
presenta  el pressupost de capital i una memòria on detalla les actuacions previstes el 
2017, on destaca l’ inici d’ una promoció  d’ habitatge en règim de lloguer. Cal fer 
especial atenció a l’objectiu de dotar a la ciutat d’habitatges de lloguer (de 2 i 3 
habitacions) a preus raonables (entre 600 i 700 euros), detectada la mancança del 
mercat de proveir d’aquest tipus d’habitatges. L’objectiu és el de posar en el mercat 
habitatge de lloguer a preu assequible, condicionant al mercat a replantejar la seva 
evolució a la nostra ciutat. 

El procediment i la documentació 

L´ Alcaldia presenta el  projecte de pressupost  general pel 2017  per que pugui ser 
dictaminat a  la Comissió informativa i més tard, es posi a disposició del Ple Municipal 
amb la documentació prevista a la normativa.  El pressupost es posa a disposició dels 
grups municipals,  junt amb tota aquella altra  informació que els permeti una valoració 
global i detallada  de l’ actuació financera d'aquesta Corporació en el proper any 

En compliment de les previsions legals, l’ expedient també inclou un estat de 
consolidació dels pressupostos de l’ Ajuntament i de la societat Mercantil ADSA, el 
resultat del qual és un pressupost consolidat de 46,3 milions d’ euros que suposa un 
increment del  16,12%  en relació al pressupost consolidat de l’ exercici 2016   

Per tot lo anteriorment exposat, l´ Alcalde  demana al Ple l’ aprovació del pressupost 
general de l’ Ajuntament i de la societat Mercantil Municipal ADSA per l’ exercici del 2017. 

Sant Joan Despí,   desembre  de 2016 
L'Alcalde – President 

Signat: Antoni Poveda  Zapata 



Relació d’ arxius annexes. Pressupost general 2017 

Identificaci
ó

Denominació

10 Ingressos:  resum per capítols

11 Ingressos:  detall per conceptes

20 Despeses: resum per capítols

21 Despeses: detall per econòmics

22 Despeses:  resum per orgànics

23 Despeses:  resum per polítiques públiques 

24 Despeses:  detall per grups de programes

30 Pla d’ inversions i finançament 2017

40 Pressupost d’ ADSA



PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2017 INGRESSOS : RESUM PER CAPÍTOLS

Capítols DENOMINACIÓ 2.017
1 Impostos  directes 17.190.000,00
2 Impostos indirectes 600.000,00
3 Taxes,preus públics i altres ingressos 9.869.000,00
4 Transferències corrents 10.750.498,00
5 Ingressos patrimonials 288.000,00
6 Alienació d' inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 3.144.502,00

8 Actius financers 52.800,00

9 Passius financers 1.931.200,00

TOTAL GENERAL  43.826.000,00

�1



PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2017 INGRESSOS : DETALL PER CONCEPTES 

Concepte DENOMINACIÓ Import 2017
112 IBI. De naturalesa rústega 15.000,00
113 IBI. De naturalesa urbana 11.450.000,00
115 Impost. Circulació vehicles 1.725.000,00
116 Impost. Increment valor terrenys 2.600.000,00
130 Impost. Activitats econòmiques 1.400.000,00
290 Impost. Sobre construc.instal.i obres 600.000,00
301 Clavegueres 450.000,00
302 Recollida d'escombreries 1.200.000,00
309 Altres taxes per prestació de serveis bàsics 210.000,00
321 Llicències urbanístiques 320.000,00
325 Expedició de documents 10.000,00
326 Retirada  de vehicles vies públiques 50.000,00
329 Altres taxes per la realització d'activitats de competència local 107.000,00
330 Ingressos per regulació d' aparcament 750.000,00
331 Guals 260.000,00
332 Ocupació subsòl,sol i volada 1,5% 450.000,00
335 Ocupació amb taules i cadires 130.000,00
338 Compensació de telefònica de España,S.A.. 81.000,00
339 Altres taxes per utilització privativa del domini públic 408.140,00
342 Serveis educatius 652.000,00
343 Serveis esportius 3.475.000,00
344 Entrades a museus , exposicions o espectacles 67.500,00
363 Venda material reciclable 275.000,00
364 Venda material " Can Negre" 1.800,00
389 Altres reintegraments 230.100,00
391 Multes i sancions 295.000,00
393 Interessos tributaris 254.960,00



398 Ingressos per indemnització companyes d' assegurances 5.000,00
399 Altres ingressos no classificats 186.500,00
420 Transferències corrents: de la Adm. General de l'Estat: PTE 7.641.070,98
450 Transferències corrents: de la Adm. General de les Comunitats Autònomes 1.202.462,02
451 Transferències corrents: de Organismes Autònoms i Agencies de les Comunitats Autònomes 27.800,00
461 Transferències corrents: de Diputacions, Consells 557.820,00
464 Transferències corrents: d'Àrees Metropolitanes 1.280.048,00
465 Transferències corrents: de Comarques 29.197,00
470 Transferències corrents: de Empreses Privades 3.100,00
480 Transferències corrents: de Famílies i Institucions sense ànims de lucre 9.000,00
521 Interessos bancaris 7.000,00
541 Arrendament centre d'empreses 51.000,00
549 Altres rendes de béns immobles 11.000,00
550 Ingressos per concessions administratives periòdiques 219.000,00
750 Transferències de capital : de la Adm. General de les Comunitats Autònomes 376.502,00
761 Transferències de capital : de Diputacions, Consells 1.628.000,00
764 Transferències de capital : d'Àrees Metropolitanes 1.140.000,00
820 Ingressos per actius financers. Reintegraments a curt termini  52.800,00
913 Formalització de préstecs a llarg termini 1.931.200,00

TOTAL GENERAL  43.826.000,00



PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2017 DESPESES: RESUM PER CAPÍTOLS

Capítols DENOMINACIÓ Import 2017
1 Despeses del personal 10.701.040,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 21.306.128,00
3 Despeses financeres 592.800,00
4 Transferències corrents 4.036.051,00
6 Inversions reals 4.972.502,00
7 Transferències de capital 718.279,00
9 Passius financers 1.499.200,00

TOTAL GENERAL  43.826.000,00
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PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2017 DESPESES: RESUM   PER CONCEPTES ECONÒMICS

Econòmics DENOMINACIÓ Import 2017

100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres del òrgans de govern 681.770,46
110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal eventual 177.738,32
120 Retribucions bàsiques de funcionaris 2.457.763,00
121 Retribucions complementàries de funcionaris 4.224.541,47
130 Personal laboral fix 164.008,02
131 Personal laboral temporal 684.279,87
160 Cotització a la seguretat social i altres quotes socials 2.180.338,87
161 Prestacions socials 10.000,00
162 Despeses socials del personal 120.600,00
202 Lloguers d'edificis i altres construccions 226.000,00
203 Lloguers de maquinaria, instal·lacions i utillatge 179.158,00
204 Lloguers de material de transport 55.800,00
210 Reparacions i manteniment d' infraestructures i béns naturals 410.000,00
212 Reparacions i manteniment d' edificis 578.220,00
213 Reparació i manteniment de maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 113.640,00
214 Reparació i manteniment d' elements de transport 39.000,00
215 Reparació i manteniment del mobiliari 768,00
216 Equips per a processos de informació 8.280,00
220 Material d'oficina i serveis operatius 118.449,00
221 Subministraments d' energia 2.430.174,00
222 Despeses d' informació i comunicacions 196.855,00
223 Despeses de transports 19.500,00
224 Primes d'assegurances 110.000,00
226 Despeses no classificades en altres epígrafs 1.532.205,00
227 Contractació de treballs realitzats per altres empreses i professionals 15.200.469,00
230 Dietes i altres indemnitzacions al personal 10.843,00



231 Transport 4.707,00
240 Despeses d'edició i distribució de mitjans de comunicació 72.060,00
310 Interessos per operacions de préstecs 172.000,00
311 Despeses de formalització, modificació i cancel·lació de préstecs. 20.000,00
352 Interessos per expropiacions 375.800,00
359 Altres despeses financeres 25.000,00
449 Altres transferències a entitats públiques i societats mercantils:  ADSA 532.600,00
450 A la Administració general de la Comunitat Autónoma 4.500,00
463 Transferències a Mancomunitats 18.500,00
464 Transferències a l' Àrea Metropolitana 1.763.699,00
465 Transferències al Consell Comarcal 91.505,00
466 Transferències a  altres entitats que agrupen municipis 20.750,00
467 Transferències a Consorcis 38.400,00
470 Subvenció a empreses pel foment de l'Ocupació 35.000,00
480 Transferències corrents atencions benèfiques i assistencials 278.654,00
481 Transferències, premis, beques i pensions d'estudis  i investigació 179.000,00
488 Transferències pel funcionament dels grups municipals 109.200,00
489 Altres transferències a famílies i institucions sense fins lucratius 964.243,00
609 Altres inversions noves en infraestructura i bens destinats a l'us general 150.000,00
619 Inversions en terrenys destinats a equipament públic 3.016.502,00
624 Inversió elements de transport 6.000,00
625 Inversió mobiliari 110.000,00
632 Inversió en edificis i altres construccions 1.415.000,00
633 Inversió en maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 110.000,00
636 Inversió en equips per a processos de informació 52.000,00
641 Inversió en aplicacions informàtiques 100.000,00
689 Inversions amb bens patrimonials 13.000,00
763 Transferències a Mancomunitats 46.625,00
764 Transferències de capital a  Àrees Metropolitanes 143.422,00
779 Transferències de capital a empreses privades 428.232,00
780 Transferències capital a ampliar per aplicació de la Llei de Barris 100.000,00
913 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector públic 1.499.200,00

TOTAL GENERAL  43.826.000,00



PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2017 DESPESES:  RESUM PER ORGÀNS GESTORS

Orgànic DENOMINACIÓ Import 2017
01 Òrgans de Govern, administració i personal 1.491.601,30
02 Seguretat ciutadana, protecció civil i civisme 3.304.830,04
03 Serveis socials i dona 1.722.906,39
04 Promoció econòmica 1.274.498,62
05 Sanitat 135.167,72
06 Serveis econòmics 884.885,92
07 Educació i família 2.682.572,35
08 Urbanisme 5.317.482,18
09 Cultura 1.309.671,21
10 Esports 4.126.928,64
11 Joventut 230.728,90
12 Serveis generals àrea serveis a la persona 271.263,22
13 Participació ciutadana 609.045,69
14 Transferències administracions públiques 2.020.496,00
15 Interessos i amortitzacions préstecs 2.092.000,00
16 Recursos humans 696.468,12
17 Informàtica 866.885,72
18 Gent gran 137.612,28
19 Cooperació 144.389,56
20 Medi ambient 166.000,00
21 Equipaments públics 2.041.000,00
22 Vies públiques i serveis municipals 7.213.086,38
23 Consum i turisme 12.065,00
24 Serveis generals 1.519.156,67
25 Promoció associativa 790.658,09
26 Encàrrecs de gestió a ADSA 532.600,00

�1



30 Centre gestor d'energia 2.232.000,00
TOTAL GENERAL  43.826.000,00
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PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2017 DESPESES: RESUM PER POLÍTIQUES 

Política DENOMINACIÓ Import 2017
01 Deute Públic 2.092.000,00
13 Seguretat i mobilitat ciutadana 3.592.830,04
15 Vivenda i urbanisme 5.278.263,56
16 Benestar comunitari 5.788.727,00
17 Medi Ambient 1.326.000,00
23 Serveis Socials i promoció social 2.056.518,77
24 Foment de l'ocupació 1.219.498,62
31 Sanitat 135.167,72
32 Educació 3.202.022,35
33 Cultura 2.793.200,11
34 Esports 5.342.928,64
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 314.519,00
91 Organs de Govern 971.872,34
92 Serveis de caràcter general 6.946.038,93
93 Adminiatració financera i tributaria 911.588,92
94 Transferències a altres administracions públiques 1.854.824,00

TOTAL GENERAL  43.826.000,00



PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2017 DESPESES: DETALL  PER GRUPS DE PROGRAMES

Grups DENOMINACIÓ Import 2017
011 Amortització i interessos dels préctecs 2.092.000,00
132 Seguretat i ordre públic 3.096.830,04
133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament 490.000,00
134 Mobilitat urbana 6.000,00
150 Administració general de la vivenda i urbanisme 766.250,18
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística 428.232,00
152 Habitatge 30.000,00
153 Vies públiques 4.053.781,38
160 Clavegueram 145.000,00
162 Recollida , gestió i tractament de residus 1.860.916,00
163 Neteja viària 2.278.389,00
164 Cementiris i serveis funeraris 146.000,00
165 Enllumenat públic 1.358.422,00
171 Parcs i jardins 1.088.000,00
172 Protecció i millora del medi ambient 238.000,00
231 Assistència social primària 2.056.518,77
241 Foment de l'ocupació 1.219.498,62
311 Protecció de la salubritat pública 135.167,72
320 Administració general d'educació 718.976,43
323 Funcionament de centres docents d'ensenyança infantil, primària i educació especial 1.948.000,00
324 Funcionament de centres docents d'ensenyança secundària 14.500,00
326 Serveis complementaris d'educació 432.095,92
327 Foment de la convivència ciutadana 88.450,00
330 Administració general de la cultura 586.022,21
332 Biblioteques i arxius 361.500,00
333 Equipaments culturals i museos 587.750,00



336 Protecció i gestió del patrimoni históric-artístic 13.000,00
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure 230.728,90
338 Festes populars i celebracions 1.014.199,00
340 Administració general d'esports 456.826,64
341 Protecció i foment de l'esport 346.000,00
342 Instal·lacions esportives 4.540.102,00
430 Administració general de comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 5.900,00
431 Comerç 143.000,00
433 Desenvolupament empresarial 159.454,00
439 Altres actuacions sectorials 6.165,00
912 Òrgans de govern, personal i altres 971.872,34
920 Administració general 5.607.313,19
922 Coordinació i organització institucional de les entitats locals 590.287,96
924 Participació ciutadana 748.437,78
931 Política econòmica i fiscal 884.885,92
933 Gestió del patrimoni 26.703,00
942 Transferències a entitats locals territorials 1.808.199,00
943 Transferències a altres entitats locals 46.625,00

TOTAL GENERAL  43.826.000,00



PLA D'INVERSIONS I FINANÇAMENT- EXERCICI 2017

OR. Prog. CAP. ECON. DENOMINACIÓ  INVERSIÓ Crèdits 2017 Aportacio 
recursos propis

Finançament 
Llei de barris

Finançament  
PUOSC

Aportacions 
AMB. 

Programes PAC

AMB 
programa 
bicicleta

Aportació DIBA  
Taules de 

concertació

Aportació 
DIBA 

Progrma 
complement

ari

Actius 
financeres i 

endeutament
Suma  

finançament 

02 132 6 633 Equipaments tècnics Guardia Urbana 75.000 75.000 75.000
02 134 6 624 Adquisició Bicicletes elèctriques 6.000 6.000 6.000
08 133 6 619 Millores instal.lacions semafòriques 65.000 65.000 65.000
08 150 7 780 Llei de Barris. Subvenció a milllora accesibilitat edificis 100.000 50.000 50.000 100.000

08 151 7 779 Compliment Sentència Canal 125.000 125.000 125.000
08 151 7 779 Aportació obligatòria a la Junta de Compensació FC Barcelona 303.232 303.232 303.232
08 164 6 632 Millores Cementiri 60.000 60.000 60.000
08 165 6 619 Millores instalal.lacions elèctriques via publica 200.000 200.000 200.000

08 172 6 619 Urbanitzció zona pic - nic 45.000 45.000 45.000
08 336 6 689 Projecte  "signinum romano" 13.000 13.000 13.000
08 1720 6 619 Medi ambient 10.000 10.000 10.000
08 2319 6 632 Llei de Barris: Projectes  i equipaments Barri Les Planes 150.000 150.000 150.000
08 3232 6 632 Reforma centres educatius 70.000 70.000 70.000
08 3321 6 632 Reforma - adaptació Miquel Marti Pol i altres equipaments 210.000 210.000 210.000
08 3421 6 632 Millora  ampliació polisportiu Salvador  Gimeno (fase I) 450.000 450.000 450.000
08 3425 6 632 Millora pista Pavello Ugalde 35.000 35.000 35.000
08 9204 6 619 Millora eficiència energètica a edificis municipals 65.000 65000 65.000
08 9204 6 632 Actuacions sobre edificis públics 260.000 260000 260.000
08 9204 6 633 Equipaments edificis publics 35.000 35000 35.000
08 15320 6 619 Instal.lació mobiliari urbà 15.000 15.000 15.000
08 15321 6 619 Urbanització Carrer Major 1.655.000 1.500.000 155.000 1.655.000

08 15322 6 619 Urbanitzaciò Carrer Rius i Taulet 100.000 93.000 7.000 100.000
08 15323 6 619 Carril Bici 250.000 250.000 250.000
08 15325 6 619 Supresió de barreres arquitectòniques i millora paviments 60.000 60.000 60.000
08 15326 6 619 Urbanització Carrer JFK 25.000 25.000 25.000
08 15327 6 609 Urbanització de reposició sector FC Barcelona 150.000 150.000 150.000
08 15328 6 619 Urbanització barris.  Actuacions de micro - urbanisme 200.000 200.000 200.000
10 3420 6 619 Actuacions camp de futbol 326.502 326.502 326.502
10 3420 6 632 Millora d' equipaments esportius 180.000 180.000 180.000
10 3424 6 625 Vestuaris Pllisportius Cami del Mig 70.000 70.000 70.000
14 165 7 764 Aportació AMB conveni Soterrament linies 143.422 143.422 143.422
14 943 7 763 Aportació cost col.lector Fontsanta 46.625 46.625 46.625
17 9202 6 636 Equips informàtics 52.000 52.000 52.000
17 9202 6 641 Aplicacions informàtiques 100.000 100.000 100.000
24 9200 6 625 Mobiliari general 40.000 40.000 40.000

Total 5.690.781 562.279 50.000 326.502 890.000 250.000 1.500.000 128.000 1.984.000 5.690.781

Total Cap. 6 - Inversons reals 4.972.502
Total Cap. 7 - Transferències de capital 718.279

Sant Joan Despi, desembre de 2016

�1
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PRESSUPOST DE CAPITAL

COMPTE DE PERDUES I GUANYS PREVISIONAL



PRESSUPOST DE CAPITAL 2017 Exercici2017

ESTAT DE DOTACIONS

ADQUISICIÓ D' 1MMOVILITZAT

INVERSIÓ HABITATGES DOTACIONALS TORREBLANCA

Atres instal-lacions, utillatge ¡ mobiliari

Bestretes e ¡mmovilitzacions materials en curso

Altre immovilitzat material (Equips proces informació)

TOTAL DOTACIONS

EUROS

500.000,00

18.000,00

18.000,00

518.000,00

ESTAT DE RECURSOS

RECURSOS GENERATS PER LES

OPERACIONS
. Cash-fiow activjfats ordináries:

Arnortitzacions

Provisions netes d'explotació (debe-haver)

Ingressos a distribuir en diversos exercicis

Resultat ordinari abans de subvencions

Subvencions netes a 1'expfotació

SUBVENCIONS DE CAPITAL

. De la Entitat local

. D' Organismes Autónomos de la Entitaí local

. D' altres Ens Públics ¡ocals

. D' altres (Generalitat)

TOTAL RECURSOS

EUROS

602.181,00

164.800,37

38.463,49

805.444,86



PRESSUPOST DE CAPITAL 2017 Exercici 2017

ESTAT DE DOTACIONS

fmmoviliztaf intangible

Despeses d'investi3ac¡ó i desenvolupament

Propietat industrial

Fons de comer?, dret de traspás

Altra immovifitzat intangibfe (aplicacions infornnátiques)

.Immovilitzat finan^er;

Empreses de grupo

E m preses associades

Altres inversíons fínanceres

ADQUISICIÓ D' ACCIONS PROPIES

REDUCCIONS DE CAPITAL

DIVÍDENOS I ALTRES REPARTIMENTS DE

BENEFICIS

. A la Entitat local

. A Organismes Autónoms de Entitat focal

. A Altres Ens Púbiics locáis

. A Societats iocafs

, A altres (especificar)

CANCEL-LACIÓ O TRASPÁS A CURT TERMINf DE

DEUTE A LLARG TERMfNI

. Présteos cforganismes autónoms de 1'Entitat local

. Préctecs d'altres Ens Públics locáis

tráspas deutes amb entitats de crédit a curt terminí

. De provefdors d' immovilitzat Ajuntament (Deute RD)

. CanceMació d'altres deutes

TOTAL DOTACfONS

EUROS
0,00

703.237,84

649.824,34

53.413,50

1.221.237,84

ESTAT DE RECURSOS
FINANCfAClÓ ALIENA A LLARG TERiUflN)

. Présteos de ia Entítaí local

. Présteos d' Organismes Auíónoms de la

Entitat local

, Présteos d'a¡tres Ens Públics locáis

Póiissa de crédit

. Empréstits i altres passius análegs

. Présteos d'empreses de! grup

. Présteos d'empreses assocEades

. Présteos d'entitats de credít a llarg termini

Prestec finan^ament promoció habitatges dotacionals Torrebianca

ALIENACIÓ D' IMMOVILITZAT

. Immovílitzat material

, Immovilitzat intangible

TOTAL RECURSOS

EUROS

415.792,98

415.792,98

1.221.237,84



PRESSUPOST DE CAPITAL 2017 Exercic¡2017

ESTAT DE DOTACIONS

PROVISfONS PER A RISCOS I DESPESES
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT

TOTAL DOTACIONS

EUROS

1.221.237,84

ESTAT DE RECURSOS

. Alíenació d'immovilitzat finan^er:

Empreses del grup

Empreses associades

Altres inversions financeres

ALINEACIÓ D' ACCIONS PROPIES

CANCEL-LACIÓ ANTICIPADA O TRASPÁS A

CURT TERMINI D- (IVItUIOVILITZATCIONS

FINANCERES

. Empreses de! grup

. Empreses associades

. Altres inversions fínanceres

TOTAL RECURSOS

EUROS

1.221.237,84



COMPTE DE PERDUES t GUANYS PREV1SIONAL
EXERCICI2017

COMPTE

700

710

733

600

75

64

62
63

68

74

769

661

6300

CONCEPTA • -••—-. .\. • ;• '.../ V- ""í'.^-^^:^';,,

import xífra neta de negocjs

Variado d'existéncies

Treballs realjtzats per 1'empresa per ai seu actíu

Aprovisionamenfs

Altres Ingressos d'explofació

Despeses de Persona!

Attres despeses d*expiofació

Tributs

Amortifzació

Subvencions

A." RESULTAT 0'EXPLOTACIÓ _ _^_^_i__--_]

Altres ingressos tinancers

Despeses financeres i similars

B.-RESULTAT FINANCER _.."_.;__,___:

C.-RESULTATABANSDWIPOSTOS _ __
Impost sobre beneficis

D.- RESULTAT PREVISIONAL DE L'EXERCICI i :..-¿.':_ ;_.__í___

irópóR-r^^^S.:^^

70.000,00

-52.800,00

500.000,00

-410.750,00

1.090.803,21

-409.179,40

"422.242,00

-85.000,00

-602.181.00

756.076,73

^401,727,^

2.000,00

-403.727,54

-401^27,54

-'•/^:."-:^o.oo^

o

;;:-;^,. •"-:... /;;1"- ^QQ



ADSA Aparcamientos Despí, SA.
soarTAi' MUMiarw \'^- SANI' JOAN oi:spi

MEMORIA DE LEXERCICI 2017



Degut a les dificultáis actuáis del sector ÍmmobiHarí ¡ per ¡a manca d'obfenc¡ó de crédits cfe/s compradors, va decidir
Hogar efs habitatges de venda ubicáis a ¡tav. Barcelona, 67, 8] ¡ a Fontsanfa 48 estabHnt uns percentatges per exercir
/'opctó a compra durant e/s tres prímers anys del contráete, no obstant ¡a f¡na)¡fat es ¡a venda del habitatge.

Aparcaments

Lo Societat gestionará e/ mantemment la cobrando deis rebuts de Hoguer, ¡ ¡a venda o concess/a de /es places
d'aparcament ¡/o frasters, de/s edifids ubicáis, en e¡ barrí de les Pfanes : P/a?a de/ Mercat correr Fontsanta-Marqués de
Monistroi Pfa^a de/ Carme/ Av. Barce/ona/ 54, 67 /' 8 U Fontsania, 48; ¡ en e¡ barrí Centre: Bon vsatge-Ríus ¡ Jauiet (FEMSAj,
Pía^a Catatunya, Major (Mercó Rodoredaji Francesc Madá, 8 (RENFE).

Per ¡ncenfivar ¡es vendes ¡ e/ Hoguer i cobrír despeses de manteniment s 'ha fef una campanya que ofere¡x ais
trebaHadors de /a ¡ocaHtat ta poss'!b¡¡¡tat d'aparcar en horarí ¡abora! de díHuns a divendres de 7 a 20 hores per 30 euros,
¡VA indos, ¡ s'ha donat ¡'opció de compra de /es places d'aparcamenf efe/ mercat ais ¡logafers amb anf¡gu'¡tat de tres
an/s/ amb descomptes fins a 18 mesas de ¡{oguer.

b) GesHó zona blava i prestado de servéis per equipaments municipals í medi ambíent

Des de novembre de 2012 ¡a Sodefat te encomanada ¡a gestió de¡ servei públic de regutadó ¡ contro! d'estac¡onament
en /es v/es púbfsques de! munidpi per un term¡n¡ máxim de deu anys.

La Societat rep una subvendó de ¡'Ajunfament per ¡!'¡mport equívalent ai 25% de ¡a part deis ¡ngressos que superí e¡s
250.000 euros anuals obfmguts perfapficadó de ¡a laxa que regula ¡a ufiHtzadó de¡s servéis.

En factuaHtaf ¡a Sodefat ha ¡ntroduít mHfores técmques en els parquímetres anteríors, uns equ¡paments mes nousque
permeten avantatges en la gesfió de ¡a zona b/ava, entre d'altres, ¡a verificado ¡mmediata deis pagaments amb
fargeta, visuaHfzaaó mifjanQanf ¡a web de ttesfat de¡s parqufmefres, d¡agnóst¡c de manca manfeníment esfat Hquets, ¡a
capadtaf dei d¡pós¡t de monedes.. etc..
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PRESSUPOSJ DE CAP¡JAL

E¡ pressupost de capitai / provisional, expHca e/ moviment de¡s capita! de /'empresa que s'esf¡ma que es taran durant
/'exerc/cf económ/c/ ¡ explica tant ¡a recursos de capifaÍ de que disposará i de ¡es ¡nversions i o amorHtzadó de capitai
que faro en 1'exerdci proper.

ESTAT DE RECURSOS

EJs recursos amb e/s que conta bás'¡cament son fes amorfiizadons, despeses sense sortida materia/ de fons/ que es
preveu destinar a amorfífzac/o de cop/ta/s. La quantltaf es de 602. ]81,00 euros.

Et recursos generáis pe/ diferíment de¡s ingressos, s'obtenen príndpaiment per íes concessíons d'aparcaments i ¡es
cessíons de terrenys, per un Smport de 164.800,37 euros, corresponent af 2% anuaf de ¡a totaHtat de/s ingressos.

E¡s recursos obtinguts per fes subvencions de capital corresponen a les promodons de profecdó ofíaa/ destinades a¡
Hoguer de i'av. GeneraHtat 20, Rambía Jujoi 1-3 ¡ correr Major, 3 Í/ import de 38.463,49 euros,

E¡ préstec prevsst disposar per a finangar ia '¡nversió deis habitatges de ¡íoguer dotadonai en forreblanca per ¡mport de
4]5.792.98,

ESTAT DE DOTACÍONS

La reaHtzadó de Ía inverssó en habitatge dotacionai sf estima per ¡'exerdd en 500.000 euros destináis a ¡a construcdó
de/s habitaiges de Hoguer en Torreb/anca La esmenfacfa quantiiai es destfnará a fes pnmeres despeses de consirucció i
a/ pagament de/s drets sobre e/ ferreny a ocupar / pagfamen^ de iHcendes '¡ demés despeses desfmades a consfrucdó,

aquest fspus de despesa es objecte de capíiaHtzadó, fms a ¡'entrada en funcionament

Es dota ia quanfitat de 18.000 euros per actuaHizacions dtequ¡paments informa fies.

La dotado destinada a ifamort¡tzació de crédH fínancer prevista per¡'exerdcf20]7 amb es de 649.824,34 euros, import
de/ crédsts a Harg term¡n¡ que passa a curf termim que ía societat mercantil te ¡'obHgadó d'amortfizar duranf ¡'exercid
2017.



5'esfíma /a dotado de ¡a devdució a ¡'Ajuntament de ¡mporf de 53.413,50 per cance/•/ac/ó de deutes R.D. 4/2012 de
pagament a Proveídors.

Segíons e/s estáis comptables prev¡s¡ona¡s de capitai i'!mport ascendesxen a 1.221.237,84 euros, sent e/ pressupost
económ/c; formafment equiHbrat.

COMPTE DE PERDUES I GUANYS PREVISIONAi ESTRUCTURA ANAUTICA.

E! compte de pérdues i guanys prev'is¡ona¡ qucinfifica e/ fundonament ¡ e¡s mitjans materíaSs amb que actuará la
sodetat mercantíi e ¡nforma de ¡a manera que s'ha conformat el resuHat de /'exerc/c/ económ/c. E¡ dtat compfe es

descompon en dos subcomptes, /a d'exp/otoctó/ que refíexa e/ resuHaf de ¡'actívHat económica de ¡a sodetaf, ¡a de
va¡ors, que refíexa e/s resuítats financers.

Compte 600.- Aprovísionaments.- Despeses relafives a ¡a execuao de /es obres.

Comp/es 70.- ref/exa e/s ¡ngressos que ¡a sodefat obtindrá per les vendes de 4 p/a<?es d!aparcament de/ garatge
ubícaf a la Mercó Rodoreda per ¡mport de 70.000 euros.

Compte710

Compfes 71. Refíexa !a varíadó d'existéncies derívada de les vendes efe/ compte 70, perimport de 52.800,00 euros

E¡ compte 73 conté e!s ¡mports que s'act¡ven a ¡'¡mmobHHzat en curs pe/s trebaHs reaHtzats per a ¡a construcció de/s
habifatges dotaciona¡s de Hoguer, Son ¡es despeses de construcció ¡ projecfe, a¡xÍ com e¡s ¡nd'¡rectes, assegurances,
///cénc/es/ ¡nteressos, etc.

El Compte 75.- Reffexa e/s ¡ngressos per arrendaments '¡ cessions de píaces de garatge i ¡loguer d'hab¡tatges, per ¡mport
de 7.090.803/21 euros, ¡'esmentada quantitat es composa deis següents:



RENDIMENT ESTIMAT
Z16
PC
Pioneer

Merca i

BCN, 54

Carmen

Femsa

Centre empreses

Renfe

Impsol
Rbla.JuJo!, 1-3

F48
BCN67
BCN81
Mercó Rodoreda

949.33

10.025.15

36.425,00

46.417,95

50.310,35

20.698,07

54.677/53

] 3.698/87

12.949^33

1.338,67
9.622,] 9

? 9.077,68

6.42],24

26.806,33

42,99], 80

352.409/48

RENDIMENT ¡NT. ÍLOGUER HABirATGES

Major, 31

6CN67
BCN81
F48
Uoguer habHatges Rb¡a. Ju]o¡, 1-3

Uoguer habitatges Av. GeneraHtat 20

¡NGRESSOS LOCAL AV.GENERAUTAT, 20

26.268/97

8.364/47

50.046/93

21.854J6

243.398/68

264.980/52
6M.973/73

723.480.00



Eis comptes 64 contenen els costos ¡ carregues soaais de/ persona/ adscr/f a /es ofídnes ; a \a zona bfava/ per import de
409.)79,40 euros/ segons e/ deta// següent:

6400 Sous i Salarís 178.715,9o euros
Sous ¡ Salarís Zona Bfava ¡31.937,16 euros

6420 Segurefat Soda¡ empresa 45750,76 euros
Segurefat sodal empresa Zona B¡ava 33.775/52 euros

6490 Alfres despeses socíals 1 9.000/00 euros

Efs compfes 62 contener) /a despesa en aquelfs servéis que precisará la sodetat per eí desenvoiupament de /a seva actMtaf
com son el ífoguer def /oca/ de /a Sodetat 1'arrendament deis parquímetres de la zona blava, renfmg d'equ¡paments
d'of¡dna, mantenímenfs d'ed¡fids, comissions. assegurances, despeses comumtáríes, subm¡n¡sfres, enire d'altres, perimport de

455.242,00 euros.

62 7 RénfÍng equipamenfs oficina

amu
Lloguer /oca/
Uoguer vehíde
Manfeniment zona btava

3.000/00

¡.680,00

6.680,00

4.704/00
85.000,00 101.142,00

622 VígHáncia/Manfemment Pk/Vvdas

Teléfons Ascensors

Energía Sotar
Nefeja Pk/Vvdas
Manfemmenf Ascensors

Contaplus/E-MaHs 140.000,00



623

625
626
627
6280
6297
6292
6295

AudHors
Notaríes Y Registre
Assessones

Assegurances

Com/ssfons

PubHdtat
SubmsnÍstres

Varis

Matería) OfÍdnes

Quotes Comunitats

6.500/00

3.000/00

¡0.600,00 20.100,00

38.000

80.000/00

38.000,00

6.000,00

4.000.00

60.000,00

3.000.00

3.000,00

80.000,00

En e/s comp/es 63 es refíexa els ¡mpostos que satisfará ¡a sodetat pe/s bens (mmob/es/ guais, /AF/ ¡¡¡céneles obres/ efo/ aíxfcom ¡a
part no deduibíe de ¡'¡VA, perímport de 85.000,00 euros.

E/s comptes 68 J següents indiquen fes amortttzadons deis actius ¡ drets de !a sodefat 604.600,00 euros/ segons e¡ detaH següent:

680 Amorfitzadó ¡mm. Íniang¡b¡e 20. 181,00
681 amorfització ¡mm. Materíaf 582.000,00 602.18 7,00

E¡ compte 74 conté e/s ¡mports de ¡es subvencions en concepte de contraparftdes ¡ de subs¡d¡aríes, que ¡'empresa te previst
percebre durant¡'exerc¡c¡2017, segon e¡ detall següent:

740 SUBVENCIONES CUOTA PREST
subsidiado Muxu 9.963,09
subsidiado Rbla Jujo¡ 67.143,64
Subsidiado Av. GeneraHtat 105.670,00
subvendó zona b/ava contraparfsda 390.000,00



Subvendó centre empreses

coniraparfsda
subvenció servéis equ¡p.mpa¡s 48.300,00

subvenaó suporf med¡ amb¡ent
contraparHda —/.

Subvendó convenís Ofidna ¡oca! ¡ Borsa
m--.,-..L-..L-._ --..¡..-..-_-^.-,_. " - - - - -- 4tí.uuu,uu /Aó.ü/e,,
d'hab¡tatge contrapartida. _ '""'"""

La prevísió de la receptado per ¡'any 2017 per ¡a laxa de! serves púbHc de regulado Í controi d'estac¡onament en les v¡es
púbHques es de 747.000 euros, ¡a quanfitat ¡ndicada es objecfe d'lngrés en ¡a seva fotaHiat en el pressupost mumdpal.

5'espero rebre ¡'¡mport de 390.000 euros (25% de ¡a parí de/s Íngressos que superín e/s 250.000 euros obfmguts per ¡'apHcadó de
/a laxa que regula ia ufilitzadó defs servéis). Aquesta quantitat cobreíx íes despeses directes ¡ ¡ncHrectes de /a prestado de¡
serve;.

Com a conseqüéncia de ¡'encárrec a ¡a Sodetaf en la seva condídó de mitjá prop¡ de ¡'Ajuntamenf ¡ durant e¡ període de
vigencia, es rep per ¡a prestado de ser/eís al departament de Medí ambient ¡a subvendó coniraparffda per ¡mport de
15.000 euros anua/s/ estimáis pe! vo¡um 500 hores mensua¡s de/ servei necessarí per safisfer-ho, ¡ peí suport de servéis de

consergería, atenció a! púb¡'¡c ¡simifars en equipamenfs de t¡tu¡arítaf mumdpaí, ¡a quanHtaf de 48.300 euros.

Per /a prestado de servéis compiemenfans i de suport a¡ fundonameni de ¡es ¡nsta¡-ladons de Cequipamenf mun¡dpa¡ M¡que¡
Martí ¡ Poi es rebrá una compensado de 72.000 euros/ sent ¡'abonament efecfiu prév¡a acreditado trímestrai de/ serve;'.

Aquestes subvendons hauran de ser acredítades en cada exercici económic

En e/ Comptes 76.- Refíexa e/s ¡ngressos financers obtmguts pe/s compfes bancarís

¡ngressos fmancers previstos 2.000,00 euros

En e/s comp/es 66 es refiexa ¡es despeses per ¡nteressos previstos a curt term¡n¡ en ¡a utiHtzadó de crédits per a ¡es dsferents
promoc/bns d'hab¡tatges I aparcamenfs, perfmport de 403.727,54 euros.



E¡ compte aparelx forma! 'f económicament equíiíbrada no obté n¡ pérdues ni guanys, pe/ que ca/ d/r/ que e/ resuHaf cobrírá en
la seva totaHtaf e¡ cost cfexp/ofactó/ donat que es un deis objectius que es proposen.

En Sant Joan DespÍ/ a 22 de novembre cfe20?ó.

Vist ¡ piau
£/ president El gerenf

// .••"" """":;.-..



E¡s pressuposfos de ta sodetat per a ¡'exerdd de 20 }7, comporten ¡a p¡an¡f¡cadó deis objecfsus que a continuado
s'enumeren / expHquen, segons ¡a normafíva c/e Rég'¡m Loca/ e/ pressupost de /a sodetat munidpai es merament
¡ncHcatiu de ¡'estat de prev¡s¡ons. Aquesf no te carácter vincuiant 'i ¡es parfides de despesa no (¡m'¡faf¡va del mafeix.

ACTMTATS QUE GESTIONA LA SOCIETAT

a) Manfenímenf í gesfió deis imrrtobles

Habftataes

La Sodetaf té i gestiona diversos ¡mmobles d'hab'¡fatges ubicáis ats carrers que s'¡nd¡quen, amb d¡ferents régíms, amb
p/a^a cfaparcament i trasters víncuíats, excepte e¡ ubicat a¡ correr Major, 31 destínat a ¡a geni gran ¡ e/s d'Adígsa
corresponents a¡ conven'! de cessió d'hab¡tatges per ¡mpuísar po¡ít¡ques soc/a/s munfdpais.

Ubicado __, _ _ _, _n.habif. _._ réa/m
Rambia Jujoi 1-3 44 Hoguer
Av. GeneraHfat 20 45 Hoguer
Mdjor, 3] 12 Hoguer
Av. GeneraHtat (ADfGSAj 4 Hoguer
Av. Barce/ona 67 1 ílogueramb opc/o efe compra
Av. Barcelona, 81 6 Hoguer amb opc/o de compra
Fontsanta, 48 3 Hoguer amb opció de compra

La Sodetat s'encarrega de/ manteníment de /'ecf/fíc// /o cobran^a deis rebuts, /a gesfíó de /es a/tes /' /es bo/xes/ ¡ de ¡a
reaHtzadó de ¡es convocatóríes necessáríes per a cobrír¡es vacanfs.




