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MEMÒRIA DEL PROJECTE DE PRESSUPOST DEL PATRONAT 
MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT  PER A 

L’EXERCICI 2017 
 
 
 
La proposta de pressupost de Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut per a l’exercici 2017 s’ha configurat de manera que permeti sostenir i donar 
continuïtat als serveis i als programes existents. 
 
El pressupost d’ingressos recull l’estimació d’ingressos que es preveu per al nou 
exercici i alhora l’aportació municipal suficient per poder respondre a la totalitat de la 
despesa.  
       
Enguany, la proposta pressupostària, malgrat és més aviat de contenció de la despesa, 
suposa un lleuger augment ( aprox. 4%) en tant que integra o inclou algunes despeses 
que en exercicis anteriors estaven consignades i gestionades per altres àrees municipals i 
per  tant – malgrat no es tracta d’un augment de la despesa municipal i en tant que a 
l’exercici 2016 no formaven part del pressupost d’aquest Patronat - ara apareixen com 
un increment en relació a l’exercici anterior. És tracta de programes i serveis com el C-
17 (prevenció de dependències), el lloguer i els subministres d’un local social situat a 
Bellavista, i el subministrament elèctric i d’aigua de l’edifici social situat a Corró 
d’Avall. D’altra banda, també s’ha fet un esforç per tenir en compte la despesa 
necessària per atendre algunes qüestions de caràcter socio-educatiu com les activitats 
educatives i de lleure per a discapacitats durant les vacances escolars, la reducció de les 
quotes menjador d’escoles bressol, les millores de manteniment en els edificis escolars 
i, també, algunes altres de caràcter socio-cultural vinculades a la biblioteca i a les 
entitats. 
 
Així mateix i tenint en compte el context econòmic que vivim, el pressupost 
d’inversions s’ha ajustat al mínim. De fet, es proposa un total de 1.800 € de despesa per 
poder atendre la reposició d’algun aparell informàtic. 
 
 
Les Franqueses del Vallès, document signat electrònicament al marge per la Presidenta 
del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut  
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