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L’alcade dóna compte de la liquidació 
del pressupost municipal de l’any passat

S’han fet inversions sense augmentar l’endeutament

El consistori tanca l’exercici en positiu i manté, un any més, unes finances marcades 
per l’equilibri pressupostari

El pressupost de l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí corresponent a l’exercixi de 2014 s’ha 
trancat en positiu. L’alcalde, Antoni Poveda, 

en va donar compte al Ple municipal correspo-
nent al mes de març, tot ressaltant el fet que, “un 
any més, l’Ajuntament tanca l’exercici en situació 
d’equilibri pressupostari, acomplint amb tots els 
programes i serveis municipals”. Poveda va des-
tacar que, a banda del resultat posititu dels comptes 
públics municipals, s’ha reduït la càrrega financera 
i l’Ajuntament ha realitzat durant l’any passat dife-
rents inversions “sense haver de demanar crèdit 
i augmentar l’endeutament –gràcies a les aporta-
cions d’altres administracions, bàsicament la Dipu-
tació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB)– i s’ha ajudat molta gent en situació 
de necessitat”. De fet, la partida dels programes de 
serveis a la persona i protecció social ha suposat un 
31% del total (amb 10,9 milions, d’un total de 35,3 
milions del capítol de despeses), sent la partida més 
gran del total pressupostari.

El Ple municipal va rebre informació de mans de l’alcalde sobre 
la liquidació del pressupost  de l’any passat

La Institució Cultural d’Arts i Humanitats, 
ICARTH, farà el proper 18 d’abril, de 10 a 14 
h, una jornada de portes obertes per donar 
a conéixer la seva oferta formativa. El centre 
tornarà a oferir el cicle formatiu de grau 
mitjà Assistència al Producte Gràfic Inte-
ractiu, tot i que s’està treballant per ampliar 
l’oferta a altres cicles. En aquest centre també 
es realitza la prova específica d’accés als 
ensenyaments d’arts plàstiques i disseny. La 
propera convocatòria es farà el 17 de juny 
(inscripcions, del 29 de maig al 5 de juny).

18 d’abril: l’ICARTH organitza una 
jornada de portes obertes

L’alumnat va fer el taller Comunica en qual van participar 18 joves 
dels instituts Jaume Salvador i Pedrol i Francesc Ferrer i Guàrdia, i de 
l’Esplai El Nus. En total s’han fet tres sessions per millorar les habilitats 
socials, les capacitats comunicatives i l’expressió oral. El taller forma 
part d’un programa de foment de la metodologia d’Aprenentatge i 
Serveis que desenvolupa ESADE, en aquest cas amb la col·laboració de 
l’Esplai el Nus.

Alumnes d’ESADE fan classes a Sant Joan Despí


