PRESSUPOSTOS 2008
El presupuesto y el gasto en servicios básicos aumentan

Espacio público, prestaciones sociales
ejes del presupuesto para 2008
Entre las inversiones
destaca la construcción de
dos guarderías, la nueva
biblioteca Marta Mata, la
modernización de centros
educativos y equipamientos
deportivos o la mejora de la
red urbana.

E

l presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Cornellà para 2008 asciende a 123,5 millones de euros (incluyendo organismos autónomos y empresas
municipales) con un crecimiento del 6,32%
respecto al ejercicio anterior. Asimismo, el
capítulo de inversiones alcanza los 70 millones para impulsar el desarrollo y crecimiento
en servicios, equipamientos y vivienda.
Se trata de unos presupuestos equilibrados que representan el inicio de un mandato en el que se perfilan los principales ejes
y criterios de actuación que se proyectarán
en el municipio hasta 2011.
Las cuentas municipales para 2008 se
han aprobado con los votos favorables de
los miembros del equipo de Gobierno (PSC,
CiU i EUIA) y recibieron los votos en contra
de PP, ERC i ICV-EPM.
Las principales líneas de actuación e
inversiones de estos presupuestos se articulan en base a cuatro ejes básicos.
Se priorizará la mejora del espacio
público, destinando más de 5 millones de
euros a este ámbito en remodelación de
calles, renovación de juegos infantiles, en
gran parte de los parques y áreas de juego
de la ciudad, o con la creación de más espacios de civismo, también se remodelará la
plaza de la Sardana. Además de los gastos
corrientes en infraestructuras, saneamiento,
iluminación, limpieza viaria o eliminación de
residuos, entre otros.
Nuevos equipamientos harán que la
ciudad crezca en servicios, destacan entre
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Datos clave
• 123,5 millones de euros de
presupuesto consolidado
• 70 millones de euros en
inversiones
• 53,5 millones en gastos
corrientes y de funcionamiento
y mantenimiento

Crecimiento del 25%
en cultura con especial
atención al impulso
del sector de las nuevas
tecnologías y el Citilab
ellos la creación de dos nuevas escuelas
bressol,una en Pedró y otra en Sant Ildefons,
culminando el plan de tener al menos una
escuela bressol en cada barrio. La remodelación integral de la piscina de Can Millars o de
los campos de fútbol de Almeda y Fontsanta- Fatjó, así como actuaciones en los tres
mercados municipales y en los centros educativos de la ciudad,son también inversiones
destacadas. La culminación de la Biblioteca
Marta Mata, será una realidad en 2008.

gener 2008

s, equipamientos y vivienda:

Las políticas de atención social
continúan siendo una prioridad para el
equipo de gobierno y crecerán un 73%
durante 2008 en comparación con el ejercicio anterior.
Pero sin duda, la atención a las personas dependientes será uno de los ejes
básicos del presupuesto de este ejercicio.
Se amplían por ello, las partidas destinadas a la Atención domiciliaria que
aumenta hasta un 200% respecto al ejercicio anterior; se incrementa la aporta-

En 2008 se proyectarán
más de 300 viviendas
nuevas de promoción
pública
ción a la Fundació per a l’Atenció a les
Persones Dependents, crece también el
gasto en transporte adaptado y aumentan las partidas destinadas a servicios y
ayudas a la infancia y a los jóvenes. En
2008 continúan las obras de construcción

de la nueva residencia para la tercera
edad en la Avda. Salvador Allende.
Respecto a la vivienda, junto a las
385 viviendas promovidas en 2007 que
se ejecutarán durante el ejercicio 2008,
también se proyectarán 330 más, además
de poner en marcha nuevos aparcamientos municipales.
La financiación de los proyectos
detallados proceden en más del 60% de
los recursos propios municipales y de la
aportación de otras administraciones. 

Prop de 70 milions d’inversió
Durant 2008 veuran la llum i s’iniciaran projectes que faran de Cornellà una ciutat més equilibrada social i territorialment,
amb millores en tots els àmbits i amb la renovació d’equipaments. Entre les actuacions més destacades es troben:
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• Projecció de dues noves escoles bressol:
una al Pedró i una altra a Sant Ildefons

• Millora de l’espai públic amb remodelación de carrers, creació de jocs infantils i
més espais cívics, entre d’altres

• Finalització de la construcció de la
Biblioteca Marta Mata

• Remodelació de la Plaça de la Sardana

• Pla de millora i reforma de la Piscina Can
Millars

• Reforma integral del camp de futbol
municipal d’Almeda i millores a les
instal·lacions del de Fontsanta
• Obres de millora als tres mercats
municipals
• Renovació del Casal d’Avis d’Almeda
• Més dotacions pressupostaries a
serveis socials
• Continuarà la construcció de la residència per a la gent gran a l’avinguda
Salvador Allende
• Projecció de la “Ciutat de la lectura”

• Impuls a la societat del coneixement i el
Citilab
• Finalització de les obres del Viaducte de
Renfe
• Millora de les infraestructuras urbanes
• Modernització de les escoles públiques
• Projecció de més de 330 nous habitatges
• Promocíó d’activitats culturals i esportives
• Atenció prioritària a les persones
dependents
• Ampliació del Pla de l’Entorn Dinamització de les polítiques de joventut
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Creix la inversió en la
millora de l’espai públic

L

a reordenació de l’espai públic
és un dels eixos principals en els
pressupostos de 2008, amb unes
despeses globals de 21,4 milions d’euros. El compromís per aquest exercici
és continuar transformant Cornellà, i
apostar per la qualitat dels espais
urbans d’arreu de la ciutat, de tots i
cadascun dels barris, amb l’objectiu de
fer una ciutat cada cop més cohesionada, més moderna i amb majors prestacions. Així, destaca la important inversió en el programa de millora i
remodelació de carrers i places, com la
plaça de la Sardana amb una inversió
de 250.000 euros, la destinació de
140.000 euros a renovar els jocs infantils a diferents parcs i espais de la ciutat o els 400.000 euros per a espais de
civisme, més del doble d’inversió que
durant 2007. També és important la
partida destinada a la millora de les
infraestructures urbanes (clavegueram, enllumenat, etc...) amb una inversió de 902.000 euros. 

Crecen un 30% las
partidas en educación y
se proyectan dos nuevas
guarderías municipales
La Plaça de la Sardana
es remodelarà per crear
un nou espai de
convivència i civisme

Principals actuacions
• Continua el pla de reforma i adequació de carrers per fer-los més accessibles i
còmodes per als vianants: àmplies voreres, reordenació d’aparcament i sense
barreres arquitectòniques
• La plaça de la Sardana tindrà una nova imatge gràcies a una remodelació
integral que suposarà una inversió de 250.000 euros
• La ciutat guanyarà nous jocs infantils a carrers i espais públics de la ciutat. En
ells s’invertiran 140.000 euros
• L’adequació d’espais de civisme i convivència a tota la ciutat s’incrementarà
més del doble respecte de l’any anterior amb una inversió de 400.000 euros
• La inversió en la millora de les infraestructures urbanes creixerà fins als
902.000 euros amb l’objectiu de millorar la mobilitat i la vialitat.
• Es renovarà part del mobiliari urbà i l’enllumenat públic amb més de 320.000
euros d’inversió
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El viaducte
crearà un nou
espai públic
Durant 2008 finalitzaran les obres
de construcció del nou viaducte de
RENFE. L’obra suposa una inversió
de 9,9 milions d’euros finançats en
la major part pel Ministeri de
Foment. Aquesta gran infraestructura permetrà trencar la imatge de
la barrera física de la via del tren i
alhora crear un nou eix de cohesió
urbana, amb la creació de nous
espais de convivència i de civisme.
Una gran àrea de descans i àmplies
zones de pas permetran una millora en la integració urbana i un nou
eix de centralitat a la ciutat.

Equipaments de qualitat per garantir
els serveis a les persones

D

’acord amb el nivell de creixement de la ciutat, l’educació és un
àmbit prioritari de benestar i qualitat de vida de la ciutat i els equipaments i
serveis municipals donen una resposta a
les noves necessitats socials dels ciutadans
i ciutadanes en aquest àmbit. Així, es crearan dos noves escoles bressol que suposaran una inversió superior als 2,2 milions
d’euros i es destinaran 400.000 euros a
millorar les escoles públiques.
La modernització d’equipaments
esportius és una altra prioritat per aquest
exercici. La piscina de Can Millars es reformarà per actualitzar-la i millorar les seves
prestacions es destinaran en total 800.000
euros. També el camp de futbol d’Almeda
es reformarà de manera integral amb una
inversió de 670.000 euros. El Casal d’avis
d’Almeda també estrenarà una nova imatge i els mercats municipals veuran millorats alguns serveis: el de Marsans millorarà la seva coberta, al del barri centre
s’instal·laran noves càmares frigorífiques i
a Sant Ildefons un ascensor. 

Uns equipaments moderns i renovats
• Dues noves escoles bressol, una a Pedró i l’altra a Sant Ildefons, amb una inversió superior als 2,2 milions d’euros
• 800.000 euros per a la reforma integral de la Piscina de Can Millars
• Remodelació del camp municipal de futbol d’Almeda: gespa artificial i millores en els serveis: 670.000 euros
• 350.000 euros per a equipaments complementaris del camp de futbol municipal de Fontsanta-Fatjó
• Es renova el casal d’avis d’Almeda per fer-ne un equipament amb més prestacions
• Modernització dels tres mercats municipals amb un inversió de 285.000 euros. Al mercat Centre s’instal·laran noves
càmares frigorífiques, al de Marsans es restaurarà tota la coberta i al de Sant Ildefons s’instal·larà un ascensor
• Manteniment i modernització de les escoles públiques amb una inversió de 400.000 euros durant 2008
• Es restaurarà l’edifici Colons del Parc de Can Mercader amb una partida de 100.000 euros
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Más de 52 millones de inversión
para promover vivienda pública

D

Más de 200 viviendas nuevas
se proyectarán en 2008
SECTOR MILLÀS [203 VIVIENDAS]
El proyecto de reparcelación de este sector permitirá a Emducsa construir 203
viviendas, locales comerciales y aparcamientos que se empezarán a programar
durante el ejercicio actual.

urante 2007 se han puesto en marcha un total de 285 viviendas. El
compromiso de crear suelo urbanizable es uno de los ejes del Ayuntamiento
con el propósito de dar respuesta a las necesidades en esta materia de los ciudadanos y
ciudadanas de Cornellà, especialmente a los
colectivos con menos recursos y a los jóvenes. El dinamismo inversor en esta área se
materializa en el pressupuesto inversor de la
empresa municipal Emducsa que destinará
este año 52 millones de euros a hacer realidad las viviendas que se pusieron en marcha
en 2007 a demás de proyectar más de 330
nuevas. Emducsa también interviene en los
proyectos de desarrollo del Pla Integral de
Sant Ildefons, en la construcción del nuevo
polideportivo de Sant Ildefons, la nueva residencia para la gente mayor en Salvador
Allende y las proyecciones de aparcamientos municipales. 

PROMOCIÓ PLAÇA PALLARS (GRUP LLOBREGAT) [42 VIVIENDAS]
El proyecto prevé la construcción de 42 viviendas con la singularidad de incluir
dentro de la promoción la rehabilitación del bloque existente.
PROMOCIÓN CTRA. ESPLUGUES-AVDA. SANT ILDEFONS
(JUNTO AL ANTIGUO CINE SANDOR) [90 VIVIENDAS]

El planeamiento define una parcela de 1.608 metros cuadrados sobre la cual se
podrán construir 90 viviendas. Durante 2008 se redactará el proyecto.
MÁS PLAZAS DE APARCAMIENTOS MUNICIPALES
La política de construcción de aparcamientos subterráneos de precio asequible
tanto en régimen de concesión como de venta ha continuado con el inicio de la
construcción durante 2007 de 5 grandes aparcamientos con un total de 1.457
plazas y 941 trasteros: Fontsanta, Avda.Línia Elèctrica, Plaça del Sol, Avda.Salvador Allende y nueva residencia de la tercera edad en la misma avenida.Durante
2008 se finalizarán las obras de construcción de la mayoría de estas promociones, algunas de ellas ya se han sorteado y otras lo harán a lo largo de 2008.
ADEMÁS DE LOS PROYECTOS MENCIONADOS, DURANTE 2008
SE INICIARÁN LAS OBRAS DE NUEVOS APARCAMIENTOS:
• C/ Almogàvers: 189 plazas y 189 trasteros
• Parròquia Sant Ildefons: 260 plazas y 137 trasteros
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Compromís i aposta ferma en
polítiques socials i de ciutadania

E

n aquest àmbit l’objectiu és oferir serveis i solucions per a les
famílies i les persones atenent a
les seves necessitats concretes. Així, el
capítol de despeses destinades a les persones dependents creixerà considerablement:la partida destinada a l’atenció
domiciliària creix eel triple, de 218.000
euros fins a 600.000 euros, amb l’important increment qualitatiu que això suposarà. També són importants les partides
destinades a teleassistència o al transport adaptat. Cal recordar també que
s’està construint una nova residència per
a gent gran al barri de Sant Ildefons que
tindrà un total de 399 places. L’aposta
per l’atenció es reforça amb la Fundació
per a l’Atenció a les Persones Dependents que aplega gran part dels projectes
a desenvolupar en aquest àmbit, com ara
programes específics d’atenció tant a les
persones dependents com a les seves
famílies.
A més, d’això són importants les
inversions en polítiques de la ciutadania
que suposen més de 4 milions d’euros en
actuacions com ara projectes culturals, la
entrada en funcionament de la nova
biblioteca Marta Mata per als barris Centre i Riera, la projecció de nous projectes
educatius amb 1,6 milions d’inversions
en accions com ara el Pla de l’Entorn i
altres programes municipals. Així

mateix es farà especial ressò en la projecció de les noves tecnologies mitjançant el
Citilab. També es reforcen les polítiques
d’igualtat i els programes de suport i formació a les dones i les polítiques de
família des de diferents perspectives tant
educatives i culturals com de serveis
socials. 

600.000 euros se
destinarán a la atención
domiciliaria para
personas
dependientes

Cornellà ciutat
de la lectura
Amb la finalitat de fomentar la lectura
en tots els àmbits socials, s’ha creat
una regidoria específica per donar
impuls a un programa de foment de
la lectura que permeti desenvolupar
accions i projectes socials vinculats a
la ciutadania. Durant 2008 veuran la
llum diverses iniciatives que inicialment tindran una dotació pressupostària superior als 38.000 euros.

Les polítiques d’acció social i atenció
a les persones creixen més d’un 73%
• Es destinen 600.000 euros a l’atenció domiciliària triplicant l’àmbit d’actuació i
cobertura

• Dotació de 187.000 euros a serveis altres serveis socials com ara la teleassistència

•
•
•
•
•
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domiciliària, la targeta rosa del transport, el transport adaptat i el conveni amb Creu
Roja sobre assistència, etc.
Impuls decidit a polítiques d’igualtat i d’integració amb nous programes i projectes
Més de 4 milions d’euros faran realitat projectes vinculats a la ciutadania tant en
l’àmbit educatiu com culturals
Impuls a la societat del coneixement mitjançat el Citilab amb la creació de programes i cursos per a la ciutadania
Es destinaran més de 120.000 euros a la difusió i projecció del Pla de l’Entorn
Dinamització de les polítiques de j0ventut amb més programes i iniciatives

