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Fem costat 
al comerç local 
L’Ajuntament llança un pla d’acció comercial
per promoure les compres a Sant Joan Despí

@AjSJDespiAjuntament Sant Joan Despí @ajuntamentsantjoandespi

Ara més que mai!
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bona compra

ara més que mai,
comerç de sant joan despí
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Fes una 
bona compra

ara més que mai,
comerç de sant joan despí

En condiciones normales, en estas fechas estaríamos hablan-
do de Fira Despí, la gran fiesta anual del comercio local. 
Como es evidente, este año la pandemia hace imposible la 

celebración de la muestra comercial, que saca a la calle miles de 
personas. Pero este año la necesidad de promocionar y ayudar a 
nuestras tiendas y establecimientos es más urgente que nunca. 
Y por ello, dentro del Plan de reactivación social y económica 
Reiniciem Sant Joan Despí, desde el Ayuntamiento seguimos lle-
vando a cabo acciones para ayudar al comercio de proximidad.

A las líneas de subvenciones de ayuda a comercios y servicios de 
Sant Joan Despí –aportaciones a fondo perdido y ayudas a la con-
tratación– presentamos ahora una intensa campaña de promo-
ción del comercio, un conjunto de acciones destinadas a reforzar 
la visibilidad de los establecimientos, posicionarlos como la me-
jor opción entre la ciudadanía y, al mismo tiempo, incentivar las 
compras y el consumo en el comercio de proximidad.

Entre las acciones previstas, ya os puedo adelantar que en los 
próximos días destinaremos 4.000 euros a premiar las compras 
en el comercio de proximidad en el entorno de la fiesta de la cas-
tañada, con un total de 300 premios. Será el inicio de una serie 
de acciones que se irán sucediendo en el tiempo, desde ahora y 
hasta pasada la Navidad: nuevo directorio comercial, campaña 
rasca-rasca con más de 5.000 premios escondidos, iluminación 
y ambientación navideña en la calle o la edición de una tarje-
ta monedero, que sumará dinero aportado directamente por el 
Ayuntamiento al gasto de los consumidores.

Y en espera de que bares y restaurantes puedan volver a lenvantar 
la persiana, encarguemos comida para llevar en la restauración 
de nuestra ciudad. Preservemos la actividad comercial de Sant 
Joan Despí!

En condicions normals, en aquestes dates us estaria 
parlant de Fira Despí, la gran festa anual del comerç 
local. Com és evident, aquest any la pandèmia fa 

impossible la celebració de la mostra comercial, que atrau 
al carrer milers de persones. Però aquest any la necessi-
tat de promocionar i ajudar les nostres botigues i establi-
ments és més urgent que mai. I per això, dins el Pla de re-
activació social i econòmica Reiniciem Sant Joan Despí, 
des de l’Ajuntament continuem duent a terme accions per 
ajudar al comerç de proximitat. 

A les línies de subvencions d’ajuda a comerços i serveis 
de Sant Joan Despí –aportacions a fons perdut i ajudes 
a la contractació– presentem ara una intensa campanya 
de promoció del comerç, un conjunt d’accions destinades 
a reforçar la visibilitat dels establiments, posicionar-los 
com la millor opció entre la ciutadania i, alhora, incenti-
var les compres i el consum al comerç de proximitat. 

D’entre les accions previstes, ja us puc avançar que en els 
propers dies destinarem 4.000 euros a premiar les com-
pres al comerç de proximitat a l’entorn de la festa de la 
castanyada, amb un total de 300 premis. Serà l’inici d’una 
sèrie d’accions que s’aniran succeint en el temps, des 
d’ara i fins passat Nadal: nou directori comercial, cam-
panya rasca-rasca amb més de 5.000 premis amagats,  
il·luminació i ambientació nadalenca al carrer o l’edició 
d’una targeta moneder, que sumarà diners aportats direc-
tament per l’Ajuntament a la despesa dels consumidors.

I a l’espera que bars i restaurants tornin a aixecar la per-
siana, encarreguem els nostres àpats als establiments de 
restuaració de la nostra ciutat. Preservem l’activitat co-
mercial de Sant Joan Despí!

A les ajudes ja en marxa, hi sumem ara 
una campanya plena de promocions 

per incentivar el consum local

Antoni Poveda
l’alcalde

A las ayudas ya en marcha, sumamos 
ahora una campaña llena de promociones 

para incentivar el consumo local

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD @antonipoveda

Més accions per 
ajudar al comerç
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El pla de recuperació econòmica i social Reiniciem Sant 
Joan Despí ha obert aquesta tardor una nova bateria 
d’accions adreçades a dinamitzar el teixit comercial 

i de restauració, dels més colpejats per la crisi de la CO-
VID-19. A les dues línies de subvencions directes i a fons 
perdut que es van obrir al juliol, s’hi suma ara la campanya 
institucional Fes una bona compra, ara més que mai, comerç 
de Sant Joan Despí amb l’objectiu d’impulsar el consum de 
proximitat tot posant l’accent en el fet que ara el teixit co-
mercial necessita la complicitat de la ciutadania per superar 
aquests moments. L’Ajuntament ha preparat una campanya 
que, a banda de conscienciar, inclou actuacions adreçades a 
incentivar el consum al comerç de proximitat, amb promo-
cions, premis i fins i tot una aportació econòmica directa al 
consum a través d’una targeta moneder.

Ara més que mai, 
comerç de Sant Joan Despí

L’Ajuntament llança una campanya 
amb promocions, premis i una targeta 
moneder que inclourà diners aportats 

directament per l’administració local per 
comprar a la ciutat

El Pla Reiniciem avança amb noves accions adreçades al sector comercial

4.000 euros en premis 
La primera acció ha tingut lloc durant la castanyada. Fins 
al 4 de novembre, els ciutadans i ciutadanes que han fet 
compres superiors a 15 euros han pogut optar (adjuntant 
els tiquets i una butlleta) a 10 vals valorats en 200 euros 
i 20 vals valorats en 100 euros per gastar en els comer-
ços i en bars i restaurants. Fins al 6 de novembre, es pot 
dipositar les butlletes i els tiquets a les urnes instal·lades 
als mercats municipals i els centres cívics Torreblanca i 
Antoni Gaudí. L’11 de novembre es farà el sorteig a través 
de les xarxes socials municipals.

Directori comercial: troba el que necessites
També sota el paraigua d’aquesta campanya, al novembre 
entra en servei el nou web de Promodespí. Ara que la digi-
talització és més important que mai, el nou portal esdevé 
una finestra amb recursos per formar-se, trobar feina, op-
tar a subvencions, etc. Un dels plats forts del nou web és 
la incorporació d’un directori comercial amb informació 
actualitzada dels establiments comercials i de restauració. 

Rasca i guanya: 5.000 premis als establiments
També al mes de novembre es posarà en marxa una cam-
panya de dinamització amb premis directes a través de 
targetes ‘rasca i guanya’, i a principis de desembre es farà 
una encesa virtual de les llums de Nadal per donar suport 
al petit comerç en una de les èpoques de l’any més impor-
tants, la campanya de Nadal. 

Targeta moneder: gasta 100 euros, paga’n 70 
Paral·lelament l’Ajuntament treballa en la posada en fun-
cionament, al desembre, d’una targeta valorada en 100 
euros dels quals l’Ajuntament n’aportarà 30 euros, per 
promoure les compres a la ciutat i facilitar les compres a 
les famílies en una època marcada per les despeses que es 
generen. L’Ajuntament, que ha previst destinar al projecte 
112.000 euros, aprovarà les bases amb les condicions per 
accedir-hi properament. L’objectiu és arribar a les 3.300 
targetes, una per cada unitat familiar. Aquesta targeta, 
que només es podrà fer servir als establiments de la ciutat, 
tindrà un impacte econòmic de 330.000 euros al teixit co-
mercial urbà de Sant Joan Despí.

 EL TEMA
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• Rasca i guanya... 5.000 premis t’esperen!
Al novembre, compra al comerç local i optaràs 
a un munt de premis.

• A Sant Joan Despí ho trobo: nou directori 
comercial actualitzat

•Targeta moneder: gasta 100 €, 
però paga 70 €!

Properes accions

Aquesta tardor estrenem web de Promodespí i 
un complet directori comercial on trobar totes 
les botigues de la ciutat.

Promovem les compres a la ciutat gràcies a una tar-
geta moneder amb 30 euros d’aportació municipal.

Aportacions econòmiques
300.000 € per a despeses de manteniment de 

l’activitat en establiments que van tancar durant 
el confinament o amb pèrdues de fins al 50%, o 
per adaptació digital o despeses en mesures de 

seguretat. En aquest cas, el termini de presenta-
ció de sol·licituds ha finalitzat.

EL PLA REINICIEM DONA SUPORT
 AL COMERÇ

Ajudes directes a la contractació i per fer front a despeses i 
inversions derivades de la COVID-19

Comerços que han sol·licitat la subvenció: 

200 comerços

Contractacions
154.000 euros destinats a la contratació de persones 

sense feina. Màxim de 1.540 € (per mensualitat) 
durant dos mesos per a un contracte a jornada com-
pleta o de dues persones a mitja jornada. En aquest 
cas, el termini de presentació de sol·licituds finalitza 

el 30 de novembre.

Comerços que han sol·licitat la subvenció:

15 comerços
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BARS I RESTAURANTS
DE SANT JOAN DESPÍ
QUE OFEREIXEN
SERVEI PER EMPORTAR

BARRI CENTRE
SNACK BAR NOVEL 695916760
BAR CAFETERIA RACAL 680501821
BAR NIU D'OR 933733001
BEU I PICA 933734404
DE PINYOL VERMELL 667656876
FRANKFURT SANT JOAN 934770936
MASSANO PIZZERIA 930083558
ML REPOSTERIA DE AUTOR 656937861
BAR LOS TORMENTOS 633055283
BAR RESTAURANTE GRAN VIA 667989119
TAPATAST 934776291
PIZZERIA BRASERIA LA FONTANA 933739436
PIZZERIA MILANO 933149758
U-NICO RESTAURANTE VINOTECA 933734285
MANU'S BISTROT 648010959
VINOSCOPIO 935141019
LA CUPCAKERIA DE LILI 679122850
BAR CERVECERÍA DELICIAS 931920020
RESTAURANTE LA HOGUERA 933731704
PJ BELMONTE EL RINCÓN IBÉRICO 932529252
ASADOR DE PABLO 935662977

BARRI LES PLANES
BAR BURGUER J.F.K. 643216215
BAR CAFETERIA OHANA 931567447
BAR JIANG 635080718
BAR LOS FAROLES 933737906
BAR RESTAURANTE PARIS 933731924
 625666116
BAR RESTAURANTE EL MERENDERO 933731667

CAN NANCLARES 931406844
DÖNER KEBAB CAFÉ & FRIENDS 933730432
FRANKFURT EL PASEO 933738419
 607772708
HABANA CAFÉ 695581091
RESTAURANT BOCADO 934808652
SPORT CAFÉ 933738154

BARRI PLA DEL VENT-TORREBLANCA
PIZZASHOP 937688639
RESTAURANT ROCXI 934777441

BARRI RESIDENCIAL SANT JOAN
AUTENTIK'S 633831495
BAR RESTAURANT SEASONS 653871509
LA SOLANA km0 934771307
OCTUBRE BAR & RESTAURANTE 930256780
RESTAURANT L'OUCOMBALLA 933739024
RESTAURANTE PLATÓ-2 934771932
TABERNA DON BLAS 625537943
RESTAURANTE BIANCO 936030736
RESTAURANTE EL VILLANO 935315029

POLÍGON INDUSTRIAL
RESTAURANTE JARDIN 3 934770563

NOVES SUBVENCIONS 

Ara més que mai, compro a sant joan despí

Núria Aznar, barri Centre:
“Normalment ja feia les com-
pres al poble, i ara encara més 
amb les restriccions. És im-
portant donar suport als que 
més ho necessiten”.

Loli Pérez, barri Centre:
“La meva rutina de compres és 
la mateixa, compro aquí, sobre-
tot els productes d’alimentació. 
Espero que iniciatives com 
aquesta campanya ajudin”. 

Vicente Antonio Domingo, barri 
de les Planes:
“Hem de fer costat al petit co-
merç. Normalment compro al 
barri, i ara que ho estan passant 
molta malament, encara més”. 

Manuel García, barri 
de les Planes:
“Sempre hem comprat al ba-
rri. Està a prop, et coneixen... 
M’estimo més no anar a grans 
centres comercials”.

Deborah Mordoh, barri 
Residencial Sant Joan:
“Ara, per la situació, compro 
més en línia però normalment 
ho faig a la ciutat. Espero que 
iniciatives com aquestes ajudin”.

Cristina Negra, barri 
Residencial Sant Joan:
“Normalment compro aquí tret 
que no trobi el que necessito. 
S’ha de fer poble, i donar suport 
al comerç, també és fer poble”.

Jordi Sacristán, barri 
Torreblanca:
“De forma habitual comprem a 
la ciutat, tret que no trobem aquí 
el que busquem. La campanya 
em sembla una bona idea”.

Rosa Maria Baró, barri 
Torreblanca:
“Sempre faig les compres a la 
ciutat i ho continuarem fent. Per 
a nosaltres és pràctic i és una 
manera de donar vida”.

Compra habitualment a la ciutat?

• Subvenció a la taxa d'obertura d'establiments del municipi (tant per nova activitat com per canvi 
de titularitat), fomentant l'emprenedoria femenina.
• Subvenció a les taxes i impostos municipals per obres d'adequació i modernització de 
l'establiment comercial.
• Subvenció destinada a la modernització, millora i dinamització dels mercats municipals.
• Subvenció a la contractació laboral de persones desocupades del municipi.
• Subvenció destinada a l'elaboració, implementació i registre de plans d'igualtat a les empreses.

Informació i presentació de sol·licituds fins al 30 de 
novembre al web sjdespi.cat 

ARA MÉS QUE MAI, 
COMERÇ DE SANT JOAN DESPÍ
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NOVES SUBVENCIONS 
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av.   de   la    Generalitat

Joaquim Garrido:
“El trobo molt bé, perquè ara 
bicis i vianants anem més 
segurs, cadascun té el seu 
espai. És fantàstic que hi 
hagi tants carrils bici”.

Conchi Jiménez:
“Crec que els carrils bici són 
cada vegada més necessaris, i 
aquest en concret em sembla 
molt bé perquè tots acabem 
tenint més seguretat”. 

Antonio Morillo:
“Està bé, però encara hi ha 
moltes bicis, i sobretot patinets, 
que no van pel carril. Crec que 
confon una mica, i no s’entén que 
ara tota la vorera és de vianants”. 

Núria Babot:
“Em sembla molt bé sempre 
que es respecti. Per a les famí-
lies que van amb infants en bici 
és ideal. I ara, amb la Covid, la 
bici és un recurs molt pràctic”.

SANT JOAN DESPÍ aposta per la BICI
Què li semblen iniciatives per millorar la mobilitat, com el nou 
carril bici del carrer de la Creu d’en Muntaner?

Susana López:
“Crec que ha estat una bona 
idea però han tret aparca-
ment i s’ha de tenir en comp-
te no perjudicar la gent que 
va en cotxe”.

Sergio Martínez:
“Porto poc temps a Sant Joan 
Despí i trobo que hi ha molts 
carrils bici, està molt bé. El 
meu fill fa servir aquest i em 
sembla perfecte”.

Marc Vergés:
“Ara el carril bici està molt 
millor que quan anava per la 
vorera, que era més perillós. 
Ara tothom té més clar per 
on ha d’anar i és més segur”. 

Cristina Garzón:
“Millor ara per calçada que per 
vorera, tot i que trobo una mica 
insegur per als infants que esti-
gui tan a prop del trànsit. Potser 
es podria reforçar la seguretat”.

Lídia García:
“El nou carril està més clar i 
definit. Ara la vorera és més 
ampla i tant vianants com ci-
clistes tenen espais diferen-
ciats i no s’interfereixen”.

Miguel Rodríguez:
 “El carril està bé, tot i que 
per a mi, el gran avantatge 
és que ara els vianants tenen 
més espai a la vorera. Igual-
ment, van massa ràpides”.

Sonia Barragán:
“No el trobo massa útil per-
què normalment no vaig en 
bicicleta, i si han tret aparca-
ment per la gent que anem 
en cotxe no ens ho facilita”.

Joan Ros:
“Com a carril bici està molt bé, 
però hi ha coses que es podrien 
haver millorat, com una de les 
càrregues i descàrregues. La se-
nyalització molt bé en general”.

Josep Lluís Soto:
“Fa poquet que visc aquí i 
no sé com era abans, però 
tot el que sigui potenciar el 
transport ecològic ho trobo 
perfecte”.

Juana Romero:
“Em sembla perfecte el carril 
bici. El problema és que hi 
ha persones en bici o patinet 
que no respecten els vianants 
i van ràpid i per on volen”.

Mari Àngels Castillo:
“No m’afecta gaire perquè 
no utilitzo la bici però crec 
que és molt bona idea que la 
gent que sí que la fa servir 
tingui espais segurs”. 
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av.   de   la    Generalitat

‘Cosint’ la ciutat per millorar la 
mobilitat sense emissions

La xarxa pedalable de Sant Joan 
Despí continua creixent per fer-
se més segura i dotar la ciutat 

d’espais adequats per als vehicles sen-
se emissions com les bicicletes o els 
patinets. Si al setembre van finalitzar 
les obres del carril bici en calçada al 
carrer Creu d’en Muntaner (entre el 
carrer Major i Francesc Macià) a fi-
nals d’octubre s’han iniciat les obres 
que enllaçaran aquest carril amb 
un de nou que el connectarà amb 
l’avinguda de la Generalitat, fins al 
carrer de Vallespir i el pont de sota 

l’autopista (en sentit barri de Pla del 
Vent-Torreblanca). L’objectiu del nou 
tram ciclable és augmentar la segure-
tat per anar en bici o patinet, i millo-
rar la connectivitat amb la resta de la 
xarxa de la ciutat.

Més segurs
El nou carril bici, unidireccional o bi-
direccional en funció del tram, estarà 
dotat dels elements de seguretat que 
estipula la normativa per a aquests 
tipus de vies cada vegada més fre-
qüents als entorns metropolitans. La 

infraestructura discorrerà majori-
tàriament per la calçada. 
L’Ajuntament treballa per minimitzar 
les afectacions al trànsit mentre durin 
les obres i farà les feines més sorollo-
ses el cap de setmana per reduir les 
molèsties en equipaments propers 
com ara l’ambulatori o l’escola. A 
més, la parada de bus ubicada a Creu 
d’en Muntaner, a l’alçada del carrer 
Francesc Macià (sentit baixada), es 
desplaça a tocar del passeig del Canal. 
La previsió és que les obres de cons-
trucció s’allarguin fins a final d’any.

El nou carril bici que connectarà el carrer de la Creu d’en Muntaner i l’avinguda de la 
Generalitat permetrà alliberar espai per als vianants a la vorera

Subvencions de l’AMB per fer ciutats més sostenibles

Al plànol, ombrejat, l’àmbit 
d’actuació d’on es construirà 
el nou carril bici de Creu d’en 
Muntaner i avinguda de la 
Generalitat

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha obert una ba-
teria de subvencions perquè les ciutats metropolitanes reali-
tzin inversions que millorin la mobilitat sostenible. Les aju-
des estan destinades a projectes per millorar la distribució 
de mercaderies, a la xarxa de  carrils pedalables i al projecte 
Biciempresa, a més de per a iniciatives de ciclologística i la 
implantació de zones de baixes emissions (ZBE). Aprofitant 

aquesta convocatòria, l’Ajuntament demanarà una subvenció 
per continuar estenent la xarxa de carrils bici de la ciutat. 
L’objectiu és donar continuïtat al carril bici que ara es cons-
trueix fins al carrer de Vallespir, perquè es perllongui fins 
al carrer de la Fontsanta, i el de l’avinguda de la Generalitat 
fins a l’avinguda de Lluís Companys. L’AMB subvencionarà el 
50% d’aquests dos projectes.
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El edificio de Promodespí se remodela 
para ser más funcional y moderno

Está previsto que las obras se inicien este mes de noviembre

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí inicia en noviembre las 
obras de rehabilitación de las dependencias de Promodespí, 
en el barrio de les Planes. En los últimos años, se han rea-

lizado diferentes intervenciones de mantenimiento para resolver 
aspectos puntuales, pero el deterioro del edificio requiere de una 
rehabilitación. 
La intervención se centrará tanto en el recinto exterior, como en 
la fachada y los espacios interiores. Sin duda, uno de los cambios 
estéticos más destacados será la fachada, que incorporará pane-
les de colores que darán una imagen más actual y moderna, y la 
entrada principal, que será más diáfana y adaptada a las personas 
con movilidad reducida. Las obras también mejorarán el aisla-
miento térmico, y por tanto, el edificio será más sostenible des-
de el punto de vista energético. La intervención en el exterior se 
completa con el derribo de las escaleras y el almacén situados en 
la parte posterior, así como la eliminación de las escaleras entre 
el Centro Cívico de les Planes y Promodespí.
Por su parte, la rehabilitación interior se centrará en adecuar los 
espacios a las necesidades actuales del servicio, redistribuyéndo-
los para que sean más operativos. Uno de los cambios más desta-
cados será la ampliación de la recepción, que será más diáfana. La 
intervención también permitirá renovar todos los suministros, 
además de la reparación de la cubierta. 

ARBRAT SANEJAT
Les tasques d’esporga de l’arbrat
 viari s’estendran fins al mes de 

gener. Es podaran 3.000 arbres de 
l’entorn urbà per mantenir-los 

saludables, amb bon 
aspecte i segurs.

· Redistribución de espacios interiores 
· Mejora de los recintos exteriores
· Nueva fachada
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L’Ajuntament demana mesures 
contra les ocupacions d’habitatges

El Ple aprova una moció en què reclama a la Generalitat que actuï davant l’augment 
de casos a Catalunya • També es volen mesures per frenar el preu dels lloguers

L’Ajuntament ha mostrat el seu rebuig a les ocupacions delicti-
ves d’habitatges i ha reclamat a la Generalitat que actuï davant 
l’increment dels casos. La petició arriba a través d’una moció 

aprovada amb els vots a favor de PSC, Cs, SJDEnComú, Podemos i 
JxSJD, i el vot en contra d’ERC. El text manifesta que “l’ocupació de-
lictiva és un fenomen divers, que a Catalunya té una gran incidència 
i que afecta en molts casos la convivència. Un fenomen que des dels 
ajuntaments ens correspon encarar, en moltes ocasions, mancats de 
les eines necessàries”. Quan es parla d’ocupacions cal diferenciar entre 
delinqüencials i de famílies vulnerables, tot fent una crida a no crimi-
nalitzar les famílies perquè no tenen cap altra alternativa habitacional.
Per això, planteja la necessitat que la Generalitat actuï amb un pla in-
terdepartamental contra l’ocupació delictiva des de l’àmbit social, de 
seguretat i de justícia, en coordinació amb els ens locals. La moció 
també reclama la creació de la figura del fiscal especialitzat en l’àmbit 
de les ocupacions; que els estaments judicials estableixin criteris inter-
pretatius clars per tal de garantir la seguretat jurídica i els delictes vin-
culats, i ampliar els recursos del Servei de Mediació de la Generalitat 
per actuar en la prevenció de la bona convivència.

Posar fre a la pujada dels lloguers
En relació amb l’habitatge, el Ple també ha aprovat una moció per a la 
posada en marxa de la Llei de mesures urgents en matèria de contenció 
de rendes en els contractes d’arrendament d‘habitatge, amb els vots a 
favor de PSC, ERC, SJDEnComú, Podemos i JxSJD i el vot en contra 
de Cs. El text demana declarar Sant Joan Despí com a àrea amb mercat 
d'habitatge tens per tal que s’hi apliquin les mesures que fixin límits al 
preu dels lloguers. 

L’expropiació dels blocs a mig edificar del carrer Fontsanta amb l’avinguda de 
Barcelona per construir habitatges protegits, ha fet un nou pas endavant. El Ple 
ha aprovat un document de compromís de mutu acord amb la part de la propietat 
que pertany a dues empreses privades (que representen el 43% dels drets, la resta 
dels quals estan en mans de la SAREB) i destinarà 3,5 milions d’euros a aquesta 
adquisició. L’Ajuntament va iniciar ara fa més d’un any un procés d’expropiació 
per recuperar aquests blocs que ja tenen la qualificació d’habitatge protegit.

Nou pas per recuperar els blocs 
del carrer Fontsanta i destinar-los 
a habitatge protegit

Per donar una resposta més àgil a les 
ocupacions delictives d’habitatges es demana:

· Un pla interdepartamental des de l’àmbit social, 
de seguretat i de justícia.

· La creació de la figura del fiscal especializat.

· Criteris interpretatius clars per garantir la seguretat
jurídica i els delictes vinculats.

· Ampliar els recursos del Servei de Mediació de la Generalitat.

Imatge del desallotjament d’un immoble del carrer de Lluís Companys,
el passat mes de setembre
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Nuevo modelo en pruebas del 
Bicibox eléctrico

Sant Joan Despí prueba un sistema con bicicletas ancladas y a la vista

El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha puesto 
en marcha una prueba piloto de un nuevo modelo del 
e-Bicibox, con las bicicletas ancladas y a la vista. El 

AMB ha escogido Sant Joan Despí, Cornellà y L’Hospitalet  
para probar esta nueva fórmula ya que son las tres ciudades 
con más demanda del servicio, que en el caso de Sant Joan 
Despí es de un 21%. El innovador modelo de estación se 
ha instalado frente al Centre Cultural Mercè Rodoreda. El 
objetivo del cambio es facilitar el acceso y dar una mayor 
visibilidad a las bicicletas eléctricas compartidas que ofrece 
eBicibox. Utilizando un sistema de barra similar al del Bi-
cing barcelonés, la nueva estación tiene una capacidad para 

10 bicicletas. El aparcamiento de eBicibox cubierto que esta-
ba en ese espacio se ha trasladado a la avenida de Barcelona, 
frente al campo municipal de futbol de Les Planes, junto a 
otra estación de Bicibox que también se ha desplazado a esta 
nueva ubicación. En la actualidad, Sant Joan Despí cuenta 
con seis estaciones con capacidad para 80 plazas. El vice-
presidente de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat del AMB 
y alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, ha asegurado 
que “con este nuevo sistema damos un nuevo paso para 
facilitar y poner a disposición de la ciudadanía la bici 
compartida fomentando su uso. Un cambio de hábitos es 
imprescindible para una nueva movilidad”. 

b 6 módulos de eBicibox:
Plaza Mercè Rodoreda
Calle Rubió i Tudurí
Calle Antoni Gaudí
Francesc Macià
Avenida de Barcelona, 83-85
Avenida de Barcelona, 115

b80 plazas disponibles

Sant Joan Despí genera el 21% de la 
demanda del servicio en los 11
municipios donde funciona el eBicibox

La prueba piloto del eBicibox se ha instalado en la plaza Mercè Rodoreda

Més freqüència del bus 
L46 a l’escola Joan 
Perich i Valls

El bus L46 ha ampliat el nombre de 
parades que fa a l’escola Joan Perich i 
Valls per tal de facilitar a les famílies 
l’arribada esglaonada al centre, una de 
les mesures preses per lluitar contra la 
pandèmia. Ara les hores de pas són a 
les 8.30 h, a les 8.49 i a les 16.35 h (amb 
sortida des de Sant Just Desvern).

La Policia Local sanciona 
un grup que volia fer una 
festa il·legal al riu

La Policia Local ha sancionat, gràcies 
a la col·laboració ciutadana, una vin-
tena de persones que no eren de Sant 
Joan Despí que havien accedit a la 
zona agrícola per celebrar una festa 
il·legal, sense cap mesura de preven-
ció i incomplint les restristriccions 
establertes per la pandèmia.
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El Ayuntamiento intensifica la 
limpieza del espacio público

El refuerzo especial, que se realiza por 
las tardes, se centra en las baterías de 

contenedores más utilizadas así 
como en el pavimento

Mantener la calidad del espacio público es una de 
las prioridades del Ayuntamiento de Sant Joan 
Despí y por eso trabaja día a día en la conser-

vación de calles, plazas, parques y mobiliario urbano. 
Además de  la limpieza habitual, que se realiza de lunes a 
domingo, el Ayuntamiento ha comenzado una actuación 
de refuerzo por las tardes  (de lunes a sábado) para inten-
sificar el servicio actuando en las baterías de contenedo-
res más utilizadas, en el pavimento y en la eliminación de 
chicles. La actuación se extenderá a los cuatro barrios de 
la ciudad.
Para desarrollar estas tareas de limpieza intensiva del es-
pacio público de la manera más efectiva, se está utilizan-
do un equipo especial para la eliminación de chicles que 
funciona con agua a presión y detergente; una máquina 
de hidropresión para la eliminación de manchas en los 
pavimentos; y equipos de agua a presión para limpiar 
tanto el interior como el exterior y los alrededores de los 
contenedores.
El Ayuntamiento pone en marcha esta actuación especial 
justo después del verano, una de las épocas del año en la 
que hay un mayor volúmen de personas en la calle. A pe-
sar de esta acción, mantener el espacio público cuidado 
y limpio no sería posible sin la colaboración y el civismo 
de la ciudadanía. 

Creu Roja adapta su local a las 
nuevas necesidades 
El Ayuntamiento y la Creu Roja han firmado un convenio que prolon-
ga la cesión de uso del local por parte de la entidad para los próximos 
diez años. El local, ubicado en la calle Samontà, número 31, es un 
espacio de titularidad municipal. La ampliación de la cesión (habitual-
mente se hacía de manera anual) coincide  con las obras de reforma 
interior que llevará a cabo la entidad solidaria para adaptarse a las 
nuevas necesidades de las personas ususarias. Los trabajos reordena-
rán el local que ahora contará con un espacio central más diáfano, un 
almacén de alimentos más grande, y salas de descanso y para realizar 
entrevistas con las personas usuarias.

Servicio extraordinario. A la limpieza habitual del espacio público, 
se suma una actuación de refuerzo por las tardes centrada en conte-
nedores, pavimentos y eliminación de chicles

La primera tenienta de alcalde, Belén García, el alcalde de 
Sant Joan Despí, Antoni Poveda, y la concejala de Salud, 
Eugenia Sánchez, junto al presidente de Creu Roja, David 
Giraldo, durante la firma del convenio
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Recuperant patrimoni
L’Ajuntament continua promovent la rehabilitació d’immobles històrics de Sant Joan 
Despí • El FC Barcelona finalitza la restauració de la masia de Cal Felip, del segle XII, i 

continuen els treballs per convertir Can Pardals en un equipament ciutadà

Conservar el patrimoni de la ciutat sempre ha estat 
una prioritat de l’Ajuntament. Aquesta determinació 
ha fet possible que joies modernistes com Can Ne-

gre o la Torre de la Creu, de Josep Maria Jujol, ara siguin 
equipaments públics. Ara, gràcies també a una condició 
imposada per l’Ajuntament, el FC Barcelona ha finalitzat la 
rehabilitació de la façana de Cal Felip, una masia del segle 
XII declarada Bé d’Interès Cultural Nacional ubicada a les 
instal·lacions de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, al sector 
de les Begudes. Propietat de l’entitat blaugrana des de 2017, 
i arran de la modificació del Pla General Metropolità que va 
donar peu a les noves instal·lacions del Barça, l’Ajuntament 
va negociar la restauració d’aquesta joia santjoanenca amb 
l’objectiu de conservar el patrimoni de la ciutat. Després de 
la rehabilitació de la façana, el club adequarà l’interior per 
destinar-lo a usos complementaris a l’activitat esportiva.
Ara, i gràcies a la rehabilitació, la torre, un dels elements 

més característics i amb major valor patrimonial del con-
junt, llueix i mira a l’horitzó com aquella torre de vigilància 
que es va aixecar el segle XII per controlar una zona estratè-
gica a l’Edat Mitjana. Vuit segles en què Cal Felip ha passat 
de torre de vigilància, a masia agrícola o residència d’estiueg, 
i fins i tot, a amagar restes arqueològiques documentades i 
catalogades per la Generalitat.

Can Pardals, un equipament per al barri
Aquesta, però, no és l’única masia que es recuperarà, ja que 
també s’està actuant en la rehabilitació de Can Pardals –molt 
propera a Cal Felip– que en un futur es convertirà en un 
equipament per al nou barri que està creixent al sector de les 
Begudes. Després de les obres d’estabilització de l’immoble, 
en molt mal estat, aviat s’encetaran de nou els treballs de 
rehabilitació per continuar avançant fins a esdevenir en un 
nou element patrimonial i d’ús ciutadà.

En les fotografies superiors, façana de la masia de Cal Felip i detall de la torre, del segle XII, ja rehabilitats. A l’esquerra, la masia de Can Pardals, 
també al sector de les Begudes, que en un futur es convertirà en un equipament per al nou barri que està creixent a la vora de la Ciutat Esportiva 
del FC Barcelona
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La plantilla de Nobel Plastiques Ibérica ha ratificado, con el 80% 
de votos a favor, el acuerdo del expediente de regulación de em-
pleo (ERE) al que llegaron la dirección y el comité de empresa. 
A pesar de que finalmente no se ha podido evitar el cierre se ha 
conseguido pactar indemnizaciones de 50 días por año trabajado 
con un máximo de 190.000 euros, así como un convenio especial 
de cotizaciones con la Seguridad Social para las personas que 
tengan 55 años cotizados en el momento de la salida. 
Desde que se anunció el cierre, el Ayuntamiento ha dado apoyo 
a los trabajadores y trabajadoras. El Pleno municipal aprobó por 
unanimidad una moción e incluso el alcalde, Antoni Poveda, en-
vió una carta al conseller de Empresa de la Generalitat, Ramon 
Tremosa, y otra al presidente de Orhan Holding (al que pertene-
ce Nobel Plastiques Ibérica), solicitando una solución. También 
el comité de empresa ha mantenido diversas reuniones con la 
Generalitat, con competencias en materia de industria, para in-
tentar salvar la empresa, cosa que al final no ha sido posible. En 
septiembre, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantuvo un 
encuentro con la plantilla para darles apoyo.
En una reunión sobre el futuro de la instalación, el presidente del 
comité de empresa planteó al alcalde la posibilidad de edificar pi-

sos en la parcela de la empresa, a lo que Antoni Poveda le recordó 
que no está previsto porque es prácticamente imposible ya que 
requeriría la recalificación de toda la zona y tendría afectación en 
otras empresas que funcionan en el sector, cosa que hace del todo 
inviable transformar esa parcela. La idea es conseguir mantener 
la actividad industrial.   

Nuevo servicio de asesoramiento 
para ayudarnos a ahorrar energía

Permitirá resolver dudas, informará sobre 
bonificaciones y aportará consejos para 

reducir los consumos

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí ha puesto en marcha un 
servicio de asesoramiento gratuito para ayudar a rebajar la fac-
tura energética y contribuir a la lucha contra el cambio climá-

tico. Mediante la campaña Endolla’t a l’estalvi energètic, la asesoría 
municipal resolverá dudas e informará sobre aspectos relacionados 
con el consumo de energía en el hogar. Se revisarán las condiciones 
de las facturas de la luz, el agua y el gas para buscar las más venta-
josas para la persona consumidora. Además, se ofrecerá informa-
ción sobre ayudas y bonificaciones –como el bono social eléctrico 
y térmico– y sobre buenas prácticas para optimizar los consumos y 
ahorrar energía, haciendo un uso más racional de los recursos.
También se ofrece la posibilidad de disponer de un medidor ener-
gético en casa durante 15 días, un aparato que permite conocer en 
detalle el consumo de electricidad y monitorizar las medidas de 
ahorro que se produzcan. 

a l’estalvi energètic

La plantilla ratifica el acuerdo de Nobel Plastiques

¿Cómo funciona?
Es necesario pedir cita previa en el correo electrónico 
mediambient@sjdespi.net o por teléfono en el número 

93 480 60 16 (de lunes a viernes de 9 a 14 h y los 
miércoles de 16.30 a 18 h).

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (en el centro), junto al alcalde, 
Antoni Poveda y los y las trabajadoras de Nobel Plastiques
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L’Ajuntament renova el segell 
de transparència al 100%

La Setmana de la Mobilitat ha proposat reptes per promoure entre la ciutadania 
una mobilitat sostenible desplaçant-se a peu, bici o en transport públic

La situació actual no ha permès ce-
lebrar la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura en el format 

presencial al qual estem acostumats. No 
obstant això, l’Ajuntament  no ha volgut 
perdre l’ocasió per engrescar la ciutadania 
a compartir en les xarxes socials imatges 
utilitzant els carrils bici, passejant pels iti-
neraris saludables o agafant el transport 
públic. Un hàbits saludables que han val-
gut a les guanyadores (a la imatge) premis 
com un abonament d’un any a l’eBicibox, 
un smartwatch i unes vambes. La clàssica 
Baixcicletada, en la qual participen 9 ciu-
tats metropolitanes, també ha reinventat 
el format amb recorreguts en bici que els 
participants han compartit a les xarxes 
socials.
D’altra banda, el vicepresident de Mobi-
litat, Transport i Sostenibilitat de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) i al-
calde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, 
ha lliurat el premi del concurs #30die-
sAMBbiciBCN, un certamen internacio-
nal que plantejava pedalejar un mínim 
de 21 dies al mes de setembre, i els de la 
Baixcicletada. Els premis han estat bici-
cletes de mecàniques i elèctriques.

Moure’s sense emissions té premi

El tinent d’alcalde de Transparència, Bon Govern i Participació, 
José Carlos García, ha recollit el Segell InfoParticipa 2019 a la 
qualitat i la transparència de la comunicació pública local, dis-
tinció que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona. El web 
municipal ha renovat per quarta vegada consecutiva aquesta 
certificació i ho fa acomplint el 100% dels indicadors avaluats.  
La certificació avalua els webs de les administracions locals a 
partir de 48 indicadors que analitzen la informació publicada 
relativa a qüestions com qui són els representants polítics o la 
gestió dels recursos col·lectius.

En la foto superior, la primera tinenta d’alcalde, Belén García amb les tres premiades de Sant 
Joan Despí. En la inferior, l’alcalde, Antoni Poveda, amb els guanyadors del concurs metropolità
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El Ayuntamiento habilita espacios 
para la vacunación de la gripe

El objetivo es evitar desplazamientos y concentraciones de persones en los centros 
de atención primaria (CAP) dada la situación sanitaria actual

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí colabora 
con los centros de atención primaria (CAP) 
habilitando espacios municipales para facili-

tar que la campaña anual de vacunación de la gripe 
se pueda realizar de la manera más segura. El ob-
jetivo es evitar desplazamientos y concentraciones 
de personas en los centros de atención primaria, 
y por eso se han cedido espacios en los cuatro ba-
rrios de la ciudad: la Biblioteca Mercè Rodoreda, el 
Centro Cívico de Torreblanca, el Centro Cívic An-
toni Gaudí y el Centro de la Gente Mayor Cirerers. 
La vacunación, siempre con cita previa, se pro-
longará hasta el 17 de noviembre. Para pedir día y 
hora, hay que llamar al 93 326 89 01 o a través de la 
web ics.gencat.cat. La vacunación irá a cargo de los 
profesionales de los centros de atención primaria 
de la ciudad (CAP Les Planes y CAP Verdaguer).
La vacuna de la gripe es muy efectiva para la pre-
vención de esta enfermedad y, este año, dada la si-
tuación de la pandemia, es todavía más importan-
te, sobre todo entre las personas de 60 años o las 
menores de esa edad con riesgo de complicaciones 
derivadas de la gripe. 

La evolución de la pandemia en la ciudad: 
148 nuevos casos diagnosticados en el último mes

El portal dadescovid.cat (con datos del 
Departament de Salud de la Generalitat) 
actualiza semanalmente la información 
respecto al número de personas contagia-
das, el riesgo de rebrote, media de edad de 
contagiados, etc.

Al cierre de esta publicación el riesgo de 
rebrote (la velocidad de reproducción media 
de los últimos 7 días, que permite evaluar la 
velocidad de propagación de la enfermedad, 
y la incidencia acumulada de los últimos 
14 días) era de 1.177, una cifra considerada 
como alta. 

¿Dónde y cuándo puedo vacunarme?

Biblioteca Mercè Rodoreda: 
Días 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 16 y 17 de noviembre:

de lunes a viernes, de 15.30 a 19 h.
Días 3, 4, 6, 10,13, 16 y 17 de noviembre:

 de lunes a viernes, de10 a 13.30 h.

Centre de Gent Gran Cirerers: 
Hasta el 6 de noviembre: lunes, martes y miércoles, 

de 10 a 14 h, y jueves y viernes, de 10 a 14 h y 
de 15.15 a 19 h.

Centro Cívico Torreblanca: 
11 y 12 de noviembre: de 10 a 13.30 h y de 15.30 a 19 h.

Centro Cívico Antoni Gaudí:  
11 y 12 de novembre: de 10 a 14 h y de 15.30 a 19 h.

Para pedir cita y hora hay que llamar al 93 326 89 01 
o hacer el trámite a través de la página

web ics.gencat.cat

+ =

Datos COVID-19
Casos positivos diagnosticados en Sant Joan Despí por pruebas 
PCR y serológicas del 9 de septiembre al 9 de octubre
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La ciutat es prepara per 
commemorar un 25N diferent

Si la situació sanitària ho permet, l’Ajuntament i les entitats de dones locals 
tornaran a organitzar actes per reivindicar la fi de les violències masclistes 

L’Ajuntament i les entitats de 
dones tornaran a reivindicar 
la fi de les violències masclis-

tes aquest mes de novembre coinci-
dint amb el Dia Internacional per a 
l’Erradicació de les Violències Mas-
clistes, el 25 de novembre. Davant la 
situació sanitària actual, es treballa 
en un programa reduït limitant les 
activitats presencials i controlant els 
aforaments en actes com la lectura 
del manifest (25 de novembre, a les 
18 h, a l’Ajuntament).
Així, el 28 de novembre està previst 
organitzar la III Jornada Feminis-
ta amb la xerrada Abolicionismo, 
una propuesta feminista, a càrrec de 
Towanda Rebels, un canal de comu-
nicació feminista a YouTube, i una 
taula rodona sobre les violències 

masclistes en temps de pandèmia 
amb professionals de diferents àm-
bits. Inicialment, la previsió és fer les 
activitats de la jornada de manera on 
line. 
L’exposició itinerant La represen-
tació dels cossos de les dones, de 
l’Observatori de les Dones en els Mi-
tjans de Comunicació (del 10 de no-
vembre al 3 de desembre), la repre-
sentació teatral de No solo duelen los 
golpes, de Pamela Palenciano (30 de 
novembre, 11.30 h, en streaming pel 
canal YouTube del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat), l’itinerari El lle-
gat de les dones a Sant Joan Despí (21 
i 22 de novembre) o l’acte No t’oblido 
(28 de novembre, 18.30 h, a la plaça 
del Mercat), són altres de les propos-
tes del programa.

Nueva oferta de vivienda con protección oficial: 
dos pisos de venta y uno de alquiler

Información, bases e impresos en la página web municipal sjdespi.cat

La empresa municipal ADSA ha abierto el procedimiento 
para la adjudicación de dos viviendas de venta con protec-
ción oficial de régimen concertado y una de alquiler  pro-
tegido en diferentes edificios de Sant Joan Despí.
Los pisos a la venta están situados en la calle Fontsanta, 
48 (una bajo de 60 m2 con una terraza de 49 m2 y dos ha-
bitaciones) y en la av. de Barcelona, 81 (un sexto de altura, 
con 73 m2, de 3 habitaciones y con 2 baños). El plazo de 
presentación de solicitudes finaliza el 13 de noviembre de 
2020.
La vivienda de alquiler está destinada a personas con dis-
capacidad. Es un piso adaptado de 2 habitaciones situado 

en la av. de la Generalitat, 2A. Tiene 62 m2 y el precio del 
alquiler es de 472 € al mes. Se pueden presentar solicitudes 
del 5 de noviembre al 11 de diciembre.

Información y solicitudes
Las personas interesadas deberán reunir los requisitos es-
tablecidos en las bases, que se pueden consultar en la pági-
na web municipal (sjdespi.cat, sección de Vivienda), don-
de también se pueden descargar los impresos necesarios 
para realizar una solicitud telemática a través del correo 
electrónico olhsantjoandespi@ad-sa.com o mediante 
cita previa llamando al teléfono 93 373 07 61.
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El SAI, un servei per a les 
persones LGTBI

El Servei d’Atenció Integral (SAI), una iniciativa municipal que té 
com a objectiu principal garantir els drets de les persones LGTBI, 
ha tornat a l’atenció presencial a l’Oficina Jove després d’haver atès 

de manera virtual en els darrers mesos degut a la situació sanitària. 
El servei, en marxa des de fa gairebé un any, té dues línies de treball ben 
definides. D’una banda, promou campanyes de sensibilització, forma-
cions, tallers o activitats que reivindiquen la diversitat afectiva, sexual 
i de gènere, i d’altra banda, ofereix un servei d’assessorament gratuït 
i confidencial a través d’assessories on poden rebre suport psicològic, 
presentar denúncies, incidències, etc. Per últim, l’Ajuntament també ha 
habilitat el correu electrònic lgtbi@sjdespi.net a través del qual es pot fer 
arribar dubtes, informar d’incidències.

El servei d’assessorament torna a l’atenció presencial a l’Oficina Jove

- Assessorament i suport emocional en cas 
de dificultat per expressar la pròpia orien-
tació sexual i/o la identitat de gènere, o en 

cas d’haver patit LGBTIfòbia.

· Presentar incidències i denúncies per 
discriminació per raó d’orientació sexual, 
identitat de gènere o expressió de gènere.

· Assessorament sobre determinats tràmits 
per a les persones trans*.

· Informar sobre recursos, entitats i activi-
tats LGTBI+.

Horari d’atenció: dimarts de 16 a 20 h
Lloc: Oficina Jove  (Jacint Verdaguer, 27)

*Per demanar visita cal enviar un correu a 
oficinajove@sjdespi.net o trucar al 93 477 17 62. Per 

demanar informació podeu escriure a lgtbi@sjdespi.net.

Què ofereix el SAI?

24 de maig i 24 de setembre, 
festius locals de 2021

El Ple de setembre ha aprovat l’adhesió de l’Ajuntament a la 
Xarxa de Ciutats Lliures del Tràfic de Dones, nenes i nens 
destinades a la prostitució, amb els vots a favor de PSC, Cs, 
Podemos i JxSJD i l'abstenció d'ERC i SJDEnComú. Amb 
aquesta adhesió, l’Ajuntament es compromet en la persecu-
ció de proxenetes i usuaris de la prostitució i en l'atenció i la 
protecció de les dones prostituïdes. Aquesta xarxa aplega més 
de 130 municipis espanyols.

Sant Joan Despí, ciutat lliure de
tràfic de dones destinades a la prostitució

El SAI està ubicat a l’Oficina Jove de Sant Joan Despí, al carrer Jacint Verdaguer, 27

El Ple del mes de juliol va aprovar que el 24 de 
maig (Segona Pasqua) i el 24 de setembre, dia 
de la Mercè, siguin els dos dies festius per al 
proper any 2021. 
D’altra banda, el Ple de setembre també ha 
aprovat que el 24 de setembre i el 12 de desem-
bre de 2021 siguin els dos dies festius addicio-
nals d’obertura comercial permesa. 
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Una dècada d’imatges
Ara fa 10 anys començava a funcionar DespíTV, una finestra 

audiovisual de l’activitat social de Sant Joan Despí que avui es difon a través de 
You Tube i de les xarxes socials municipals

Coincidint amb FiraDespí 2010, la primera que 
se celebrava al carrer, l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí va estrenar un nou canal informatiu: una 

plantaforma de vídeo en ‘streaming’ que sumava pro-
duccions audiovisuals a l’oferta de comunicació munici-
pal i que es va batejar amb el nom de Despí TV.
L’Ajuntament aprofitava així les possibilitats que co-
mençaven a oferir les noves tecnologies i oferia a la ciu-
tadania una nova finestra on veure reflectida l’activitat 
social i cultural del municipi, sense el gran cost econò-

mic que fins aleshores representava tenir una televisió 
convencional.
La irrupció de les xarxes socials ha consolidat aquest sis-
tema com una eina efectiva de difusió. Despí TV és ara 
un canal de You Tube i les seves produccions es poden 
seguir també a través de les xarxes municipals, cosa que 
afavoreix un més gran nombre de visualitzacions.  Els es-
deveniments socials i culturals o l’emissió de les sessions 
del Ple de l’Ajuntament fan d’aquest canal institucional 
una eina eficaç de comunicació i transparència.

Un arxiu audiovisual a l’abast de tothom. Gràcies a Despí TV tenim a l’abast, en qualsevol moment, 
imatges dels grans esdeveniments i de destacades activitats realitzades a Sant Joan Despí en els darrers 
deu anys. A dalt, ‘interface’ de la primera plataforma, durant l’estrena el 2010 a la fira comercial. A la 
dreta, alguns grafismes de les produccions més seguides durant aquest temps

Una seixantena d’infants i joves de primària i secundària participen 
aquest any en una nova edició del programa ‘Acompanyament a 
l’estudi’, una iniciativa de l’Ajuntament de Sant Joan Despí que pretén 
ajudar-los a assolir l’èxit educatiu. Aquest any, i a causa de la pandèmia 
els grups s’han redistribuït i, les clasess, a més de a la biblioteca Miquel 
Martí i Pol també s’organitzen a la Torre de la Creu. Aquest programa 
va néixer per reforçar l’aprenentatge dels estudiants que tenen algu-
na dificultat. En més enllà del reforç educatiu, es treballa també per 
millorar el rendiment acadèmic i potenciar valors com l’autoestima 
i la confiança. Amb la mateixa filosofia d’ajudar l’alumnat a millorar, 
aquest curs també s’està portant a terme el programa ‘Suport a l’estudi’.

Programes per assolir l’èxit educatiu



21

L’astròleg Sadurní ja treballa per garantir l’arribada a Sant Joan Despí de 
Ses Majestats els Reis Mags tot i la situació provocada per la Covid-19

Nadal i Reis mantindran 
la màgia tot i la pandèmia

Tot i la incertesa actual a causa de la situació sanitària 
provocada pel coronavirus, l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí i la Comissió de Reis han començat a tre-

ballar en propostes que siguin una alternativa a actes molt 
tradicionals, però també multitudinaris, com la recollida de 
cartes, la visita a la casa de l’astròleg Sadurní o la Cavalcada 
de Reis.. 
Tot i que la situació sanitària serà la que finalment deter-
mini quines activitats es podran organitzar, el que sí es pot 
garantir es que enguany els Reis Mags, com sempre ho han 
fet, vindran a la nostre ciutat.
La Comissió de Reis fa una crida a totes aquelles persones 
voluntàries que vulguin donar un cop de mà en les dife-
rents activitats que es duguin a terme i a més persones per 
col·laborar com a patge reial. Si esteu interessats cal que 
envieu un correu electrònic a l’adreça cultura@sjdespi.net. 
D’altra banda, els infants que aquest any fan 11 anys i que 
havien de participar en les carrosses de la Cavalcada i no 
ho podran fer per les mesures sanitàries, l’Ajuntament els 
tindrà en compte per a que puguin participar l’any vinent.

Vols ser voluntari o voluntària 
en les activitats de Nadal?*

Busquem persones 
voluntàries de més de 18 
anys per col·laborar en 
les diferents activitats que 
s’organitzin al voltant dels 
Reis Mags.

Busquem persones que 
vulguin col·laborar com a 
patges reials els dies 
previs al 5 de gener.

*Sempre que la situació 
sanitària ho permeti.

Retorn dels diners de les entrades 
d’Els Brugarol i d’El Pot Petit, 
suspeses per la pandèmia

Les noves restriccions decretades per 
la Generalitat per evitar contagis han 
obligat a suspendre les representacions 
d’Els Brugarol (prevista per al 6 de no-
vembre) i El Pot Petit (8 de novembre) 
al Teatre Mercè Rodoreda. Les per-
sones que hagin adquirit una entrada 
poden demanar el retorn dels diners a 
la taquilla del Teatre Mercè Rodoreda 
fins al proper 30 de novembre. S’ha de 
portar l’entrada i un número de compte 
per tal de fer el reemborsament. En cas 
d’haver comprat l’entrada per Internet, 
el retorn es farà automàticament a par-
tir de la setmana del 2 de novembre.

La Sala d’Exposicions del Centre Jujol-Can 
Negre acull fins al proper 29 de novembre 
l’exposició de pintures 53/20, de l’artista 
barcelonina Lourdes Perlas. L’aquarel·la és 
la protagonista d’aquesta mostra que gira 
al voltant del paisatge amb el referent prin-
cipal del viatge, present en tot el procés 
creatiu de l’artista. 

Can Negre exposa 53/20, 
de Lourdes Perlas
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Nuevas 
máquinas de 

fitness más 
innovadoras 
en el Gimeno

En el mes de noviembre del año pasado se incorporaron 
nuevas máquinas de fitness de alta gama, con conectivi-
dad, en el polideportivo Salvador Gimeno. La empresa que 
ganó el concurso para equipar la sala fue BH, que estaba 
trabajando en una nueva línea de máquinas de fitness más 
eficientes y con un nuevo diseño.
La empresa se comprometió a que, en el momento en que 
la nueva línea estuviera acabada, ofrecería la posibilidad 
de sustituir las actuales por las nuevas. Así, el pasado 7 
de octubre se realizó el cambio y la sala de fitness dispone 
ahora de una nueva e innovadora línea de máquinas.

El local permetrà conèixer més aquest esport a qui n’estigui interessat

Des del 2001 els arquers del Club de Tir amb Arc Despí fan 
servir el camp de tir situat al costat de la zona de lleure 
de la llera del riu Llobregat per practicar aquest esport 
amb totes les seves modalitats, ja que les dimensions de la 
instal·lació permet el tir a totes les distàncies homologa-
des de competició, i és un dels pocs camps de tir als voltants 
de Barcelona on es pot tirar a 90 m. La idoneïtat del camp 
de tir ha estat un dels ingredients per aconseguir que, de 
la dotzena de socis fundadors, ara l’entitat volti el centenar 
d’associats. Tot i això, el club ha tingut històricament  la 
mancança d’un espai cobert que permetés la pràctica del tir 
els mesos de mal temps, quan el camp a l’aire lliure no es pot 
fer servir continuadament.
Ara, amb l’esforç econòmic de tots els socis, el club estre-
na una sala de tir al carrer d’en Domènec, amb una doble 
voluntat. Per una banda, solucionar la continuïtat de la 
pràctica durant els mesos d’hivern, sobretot per als ar-

Una sala de tir amb arc al barri 
Centre permetrà apropar més 
aquest esport a la ciutadania 

quers que competeixen i que han de mantenir un nivell 
d’entrenaments regular i, per una altra, integrar el club 
al teixit social de la ciutat, apropant l’activitat al centre.
A la nova sala, a banda dels entrenaments regulars, 
es faran cursos d’iniciació al tir amb arc, classes de 
perfeccionament, i servirà de punt d’informació per 
a qualsevol persona interessada en aquest esport. La 
Junta Directiva espera, amb aquest nou equipament, 
augmentar la difusió del tir amb arc, un esport que, 
més enllà de la competició, obliga l’esportista a descon-
nectar-se dels problemes quotidians per concentrar-
se en la solució d’un problema que només implica el 
coneixement de la tècnica de tir i del seu propi cos. 

ESPORTS
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Els esports de raqueta guanyen 
usuaris en època de pandèmia

Les instal·lacions municipals registren un increment d’abonats a tennis i pàdel i el 
Tennis Molí enguany modernitza algunes de les seves instal·lacions

En els temps que, malauradament, 
ens toca viure, cal afrontar les màxi-
mes precaucions a l’hora de fer acti-
vitats esportives. Un dels esports més 
segurs degut a la manca de contacte 
físic és el tennis i, per descomptat, el 
pàdel.
Hi ha xifres de persones usuàries 
d’aquests serveis molt significati-

ves, i la tendència és d’un clar in-
crement, motivat sobretot per la re-
cerca d’esport a l’aire lliure en temps 
de pandèmia. Així, les instal·lacions 
municipals Tennis Despí, amb ten-
nis i pàdel, i el poliespoertiu Francesc 
Calvet, amb pàdel, han notat un in-
crement d’usuaris. Només el Tennis 
Despí des de setembre ha incrementat 

en un centenar el nombre d’abonats. 
També el sector privat fa un gran es-
forç per adaptar-se a la situació ac-
tual, és el cas del Club Tennis El Molí. 
L’entitat, que el passat 2019 va com-
plir cinquanta anys, està culminant, 
a més, un projecte de modernització 
de part de les seves instal·lacions i de 
l’entorn.

Tennis El Molí: un club arrelat a la ciutat i en constant progressió
El Club Tennis El Molí, fundat el 1969, disposa d’un ampli 
ventall d’instal·lacions a les quals poden accedir els seus 
abonats i les persones eventuals sense restriccions: sis pis-
tes de tennis de terra batuda, cinc  de pàdel, dues d’esquaix, 
piscina i bar restaurant. 
Compta amb uns 500 clients abonats i amb una escola de 
tennis i de pàdel destinada a alumnat des de 4 fins a 17 
anys. Una escola que també ofereix la possibilitat de rea-
litzar classes particulars individuals o per a grups de fins a 
quatre persones. A més de l’aprenentatge del tennis, de la 
seva tècnica i conceptes, s’incideix en valors com l’esforç, 
el compromís o el respecte. 
Aquest any, a més, ha estat tot un èxit per als equips de 
tennis i pàdel, coronant a dos d’ells com a campions de 

la seva categoria, tot deixant enrere equips d’escoles de 
màxima referència com ara el Real Club Tennis Barcelona 
o Real Club de Polo i, en el cas del pàdel, proclamant-se 
campions absoluts del NewGeneration, amb la participa-
ció d’infants d’entre 8 i 16 anys.
Els campus per a infants i joves que ofereix aquest club 
durant els mesos de juliol i setembre són el plat estrella. 
Tennis, pàdel, futbol, piscina i festivals, són diverses acti-
vitats que s’hi fan.
El club avança any rere any i, properament, veurà culminat 
un projecte de modernització de les seves instal·lacions, 
incorporant dues pistes de pàdel noves i dues pistes de 
mini-tenis.  A més, es renovarà tant la recepció com 
l’aparcament privat del club.

Sobre aquestes línies i a la imatge de l’esquerra, 
instal·lacions del Molí. A l’esquerra, una de les pistes 
de pàdel de l’equipament municipal Tennis Despí
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A Catalunya estem patint el segon re-
brot del coronavirus i tots hem de fer el 
màxim esforç possible per aconseguir 
reduir la corba i la taxa de reinfecció. A 
hores d’ara tenim el sistema sanitari for-
ça col·lapsat de nou amb uns 2.900 nous 
casos detectats avui i unes 1.300 perso-
nes ingressades. Unes xifres que espan-
ten molt i que ens han de fer recapacitar 
els nostres costums.
Alhora d’escriure l’article, el sector de 
la restauració, hostaleria i els centres 
d’estètica tornen a estar tancats per cau-
sa de la COVID-19. Uns sectors que ja 
van patir molt des del març i que ara que 
tornaven a revifar han vist com tot torna 
enrere.
El govern de la Generalitat ha aprovat 
unes mesures urgents per tal de pal·liar 
les pèrdues econòmiques d’aquests sec-
tors amb dotacions de 40M€ en ajuts di-
rectes per a autònoms, microempreses i 
pimes, 20M€ en préstecs i rebaixes dels 
lloguers. 
 Ara més que mai, el nostre deure com 
a veïns i veïnes és estar al costat del co-
merç local. Un comerç que dona vida i 
sentit al nostre poble. És l’hora, doncs, 
de comprar a Sant Joan Despí. Al comerç 
local hi podem trobar de tot, productes 
de qualitat, frescos, de proximitat, moda, 
calçat, flors, llibreries...Tenim una ofer-
ta gastronòmica per emportar de molta 
qualitat, que podem gaudir els caps de 
setmana, els dies que ens fa mandra cui-
nar o senzillament menús per emportar 
en la nostra jornada laboral. 
Cuidem els nostres comerços ja que són 
veïns i veïnes com nosaltres que sempre 
estan al peu del canó i en especial durant 
aquesta pandèmia, cuidant de la nostra 
salut aplicant mesures higièniques i de 
control en els seus negocis. Des d’aquí  
us volem donar les gràcies i dir-vos que 
estem amb vosaltres.

Junts fem poble

TRIBUNA POLÍTICA

Després de mesos enfrontant-nos a la 
pandèmia provocada per la COVID-19, 
ens trobem de nou en un moment crític, 
que ha fet saltar totes les alarmes. A més, 
estem comprovant com la crisi sanitària 
suposa també una crisi econòmica i so-
cial que s’agreujarà en el temps. És obli-
gació del nostre Ajuntament no només 
treballar per al dia a dia, sinó fer-ho tam-
bé pensant en les polítiques de futur.
Vivim en un país amb una taxa de risc de 
pobresa o exclusió social d’un 25,3% en 
el 2019, és a dir abans de la COVID-19, 
amb la desprotecció dels treballadors 
després de dues reformes laborals, i uns 
serveis socials, sanitaris i educatius dis-
minuïts i afeblits després de les retallades 
a què van ser sotmesos.
D’aquesta crisi només sortirem mi-
tjançant un nou model que des de l’àmbit 
públic sigui capaç de protegir els drets 
socials: sanitat, habitatge, educació, ocu-
pació digna. Capaç de reforçar el siste-
ma de cures, de transformar el teixit in-
dustrial diversificant el teixit productiu, 
d’afrontar la transició ecològica. També 
s’ha de fer des de l’àmbit municipal.
Més enllà de grans projectes urbanístics 
que donats per les circumstàncies, el 
govern municipal hauria de treballar a 
buscar solucions que s’ajustin a la realitat 
de l’accés a l’habitatge dels nostres veïns 
i veïnes, o a centrar esforços, ara més que 
mai, en serveis socials i no en el sistema 
“públic-privat” d’esports. Portem anys 
dient-ho. O en la correcta i eficaç utilit-
zació del romanent o dels ajuts extraor-
dinaris que puguin arribar.
Entrem a la recta final de l’elaboració i 
aprovació dels pressupostos municipals 
per a 2021. Confiem que l’equip de go-
vern, que defensa des d’altres àmbits i 
institucions la necessitat d’aquest nou 
model, l’apliqui també per a Sant Joan 
Despí.

Pressupostos socials

Ens trobem de ple en un nou rebrot de la 
pandèmia, i el més important és tenir cura 
de nosaltres i de les persones del nostre 
voltant, protegint-nos i seguint les reco-
manacions que les persones expertes ens 
fan. I un cop més agrair a totes les perso-
nes que garanteixen els serveis essencials el 
seu esforç.
Des de l’inici de la pandèmia des de la nos-
tra responsabilitat en el govern de la ciutat, 
hem estat adoptant mesures per contribuir 
a fer que ningú quedi enrere: les persones 
en situació de vulnerabilitat, el comerç i 
les empreses, les entitats... i ajudar perquè 
aquesta crisi sanitària, econòmica i social, 
tingui un impacte una mica menor, tot i la 
limitació de competències en l’àmbit local  
i l’infrafinançament històric que patim els 
ajuntaments.
El veritable patrimoni de la classe treba-
lladora són els nostres serveis públics i ga-
rantir els drets i la justícia social ha estat, 
juntament amb el feminisme i l’ecologia, el 
nostre fonament. Així doncs, tant des de 
l’Ajuntament com des de la responsabilitat 
que el nostre partit té en el govern de coa-
lició de l’Estat, estem treballant per refor-
çar el sistema públic de salut, d’educació, 
l’atenció social, la cura a les persones grans 
i amb dependència, així com les pensions 
i la garantia de rendes de les persones i fa-
mílies..., alhora que es posen mesures per 
reforçar l’activitat econòmica i industrial i 
l’ocupació. I ens cal també que el govern de 
la Generalitat treballi amb aquests objec-
tius de manera urgent, i desplegui totes les 
competències que tenim com a comunitat 
autònoma. 
Ara més que mai i davant aquesta crisi que 
s’allargarà, la solució passa per més serveis 
públics, i no com en l’anterior que van aug-
mentar les diferències entres els que menys 
tenen i els que més. El millor aplaudiment 
col·lectiu que ens podem fer és posar més 
recursos econòmics i humans en allò que 
és essencial per a la vida i les persones. 

Solució: Més 
serveis públics

Jordi Elias Rafael Roldán Toni Pérez
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La reforma del Poder Judicial que plantean 
PSOE y Podemos no garantiza la división de 
poderes, la regeneración democrática ni la lu-
cha contra la corrupción.
Se confirma la infamia, quieren darle la renova-
ción del Consejo General del Poder Judicial a la 
mayoría Frankenstein, sin contar con los meca-
nismos de los que se dotó nuestra constitución 
para que ningún gobierno pudiese mediante 
una mayoría simple hacer y deshacer a su an-
tojo, algo que debería de sonrojar a quienes 
tanto han pregonado aquello de la ‘separación 
de poderes’.
El objetivo de esta Ley es politizar aún más la 
designación de los vocales del Consejo General 
del Poder Judicial.
No es cierto que solo existan dos opciones 
como dice Pedro Sánchez, Ciudadanos presen-
tó una reforma de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial para que la elección de los 12 vocales 
de extracción judicial fuese realizada directa-
mente por jueces y magistrados. 
La reforma planteada por nuestro partido está 
de acuerdo con las indicaciones de la Comisión 
Europea, con la sentencia del Tribunal Consti-
tucional de 1986, que es lo que impone el texto 
de nuestra propia Constitución y, además, es 
la que quieren impulsar la mayoría de asocia-
ciones de jueces y magistrados, una opción ya 
rechazada por PSOE y PODEMOS votando 
contra la proposición de Ley de Ciudadanos el 
pasado 22 de Septiembre.
Desde Ciudadanos pensamos que lo que hay 
que hacer es despolitizar la justicia, no politizar 
más, algo que parece que se le olvida a quie-
nes gobiernan actualmente sin pararse a pensar 
que no van a gobernar siempre y que ese mis-
mo poder podría recaer en otras manos en un 
futuro...¿que dirán entonces?
Además hay que recordar que desde la Unión 
Europea están vigilantes y el portavoz de Jus-
ticia del Ejecutivo comunitario,ha declarado 
que Bruselas estará pendiente de la evolución 
de la proposición de ley y ha recordado que el 
reciente informe sobre el Estado de Derecho en 
España subrayaba la importancia de garantizar 
que el CGPJ “no sea percibido como vulnerable 
a la politización”.
Con todo esto pedimos al gobierno que rectifi-
que y retire ya su contrarreforma irresponsable.
Puedes contactar con nuestro Grupo Muni-
cipal mediante el correo Cs@sjdespi.net o en-
viando un whatsapp al 617309215.

Sí a la separación 
de poderes

Primer Gallina Blanca, i ara Nobel Plásti-
ques, empreses històriques que tanquen a 
Sant Joan Despí. La Direcció de Nobel, una 
setmana abans de l’inici de les vacances, va 
comunicar la intenció de tancar, encara que 
feia pocs mesos que s’havia fet una inversió 
per robotitzar la planta i s’havien desenvolu-
pat projectes per cotxes híbrids. 
El 17 d’agost ens vam reunir amb el Comitè 
d’Empresa per fer pressió  i aturar el tan-
cament. Vam presentar una Proposta de 
Resolució al Parlament i després de moltes 
converses ens vam tornar a reunir el 22 de 
setembre. 
Per fer més força,  hauria anat molt bé que 
el govern municipal hagués anunciat de for-
ma clara que no hi hauria requalificació dels 
terrenys.
També va ser decebedora la visita de la mi-
nistra Yolanda Díaz, que es va limitar a dir 
que no tenien competències i que la solució 
no passava per derogar la reforma laboral del 
PP.
El 28 de setembre, i després de reunions ma-
ratonianes, no es va aconseguir preservar els 
llocs de treball, però es va aconseguir millo-
rar les compensacions inicials i la plantilla va 
acceptar l’acord, amb 124 vots a favor i 31 en 
contra.
La plantilla tenia en contra la normativa la-
boral estatal, tant les reformes del PP, com 
l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors, 
que permet la presentació d’un expedient 
d’acomiadament col·lectiu sense cap motiva-
ció expressa i que les direccions no tinguin 
cap necessitat d’arribar a un acord. Això 
permet a les multinacionals apostar pels te-
rritoris que els donen més facilitats i posen 
més diners en forma d’ajudes o subvencions i 
amb menors costos laborals. 
El grup d’ERC al Congrés ha presentat ini-
ciatives parlamentàries per derogar les re-
formes laborals i l’article 51 de l’Estatut dels 
Treballadors, però “el gobierno más progre-
sista de la historia”, de PSOE i Podemos, no 
està per la labor.

L’empresa Nobel 
Plastiques ens deixa

En una societat democràtica com la 
que vivim, la ultradreta la posa en pe-
rill. 
A tots els països del nostre entorn 
europeu, les formacions polítiques i 
socials, amb eines democràtiques, ha 
construït cordons sanitaris per ex-
cloure la ultradreta de qualsevol pos-
sibilitat de pacte, acord o quelcom que 
permeti a aquesta ultradreta prendre 
decisions que afectin  la convivència i 
a la llibertat.
Ho veiem contínuament als mitjans 
de comunicació. Trump a EEUU, 
Bolsonaro al Brasil, Le Pen a França, 
Abascal  a Espanya,.... neguen les evi-
dències, neguen la realitat i, a través 
de discursos buits construeixen un 
relat d’una realitat que només existeix 
en les seves paraules, unes paraules 
que cerquen ser escoltades per les ore-
lles àvides de relats apocalíptics.
Aquets dies en la moció de censura de 
VOX hem vist també la cara de la ul-
tradreta , radical i la seva incapacitat 
de fer propostes.
El camí és la política, l’acord, el cen-
trar-se en les necessitats de la ciutada-
nia, el ser escrupolós amb el compli-
ment de la llei, que és l’eina que ens fa 
iguals. 
No s’hi val culpar als i les diferents pel 
fet de ser-ho, no s’hi val prendre’s la 
justícia per la pròpia mà, no s’hi val 
enganyar amb mentides i mitges ve-
ritats. 
Des de l’esquerra, des dels principis 
d’igualtat, benestar i justícia social per 
a tothom convidem a tots els grups 
polítics municipals a fer oïdes sordes 
als cants de sirena del populisme, de 
l’insult, del discurs a mida de cada 
orella. Convidem a aconseguir que la 
ultradreta torni on era: 40 anys enrere 
i d’allà , no se’n mogui mai més.

Aturem la ultradreta

José Luis Cerro Josep Bracons Belén García
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Durant les últimes dues dècades 
s’ha observat que cada vegada 
és més habitual que el setembre 
es comporti com un mes més 
de l’estiu, amb calor i xafogor 
persistents, però no ha estat el 
cas d’enguany. Es pot dir que, 
tant pel que fa a la temperatura 
com la precipitació, aquest any 
els valors mitjans del setembre, 
en el nostre municipi, han estat 
propers a la mitjana, amb els 
seus típics dies encara calorosos, 
en aquest cas registrats a mi-
tjans de mes, però també amb 
dies frescos, i propis de tardor, 
observats cap a finals de mes. 
De fet, el canvi de temperatura 
va ser bastant marcat en qüestió 
de pocs dies, en què es va passar 
de màximes de 30ºC a tempera-
tures matinals properes a 10ºC. 
Una tardor que va arribar amb 
puntualitat i ja per quedar-s’hi, 
no com altres anys en què hom 
va amb màniga curta fins ben bé 
Tots Sants.

EL TEMPS
SANT JOAN DESPÍ

SETEMBRE 
2020

Temperatura mitjana: 
21,9ºC

Temperatura 
màxima: 

30,3ºC el dia 13

Temperatura 
mínima: 

11,6ºC el dia 27

Precipitació total: 
84,3 mm 

(6 dies de pluja, 5 amb 
tempesta)

Màxima precipitació 
en 24 hores:

33,6 mm el dia 7

Gabriel Salvà
meteoròleg 
meteosjd.blogspot.com
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Imprès en paper ecològic 

El Butlletí
de Sant Joan Despí

Ajuntament  93 480 60 00
Policia Local 93 480 60 10
Àrea de Serveis a la Persona 93 477 00 51
Via Pública 93 480 60 40
Promodespí 93 480 80 50
Emergències 112
CatSalutRespon 061
Hospital de Sant Joan Despí 93 553 12 00
Cita prèvia 93 567 09 99
Ambulatori Les Planes 93 477 51 51
Ambulatori Centre 93 373 56 53
Centre cívic Les Planes 93 477 01 37
Centre cívic Sant Pancraç 93 477 12 11
Centre cívic Antoni Gaudí 93 477 31 34
Centre cívic Torreblanca 93 477 22 68
Biblioteca Miquel Martí i Pol 93 477 12 82
Biblioteca Mercè Rodoreda 93 267 57 02
Centre d’Empreses Jujol 93 267 57 01
Centre Jujol-Can Negre 93 373 73 63
Centre Gent Gran Cirerers 93 749 73 97 
Oficina Jove 93 477 17 62
El Bulevard. Casal de joves 93 373 91 07
Poliesportiu Francesc Calvet 93 477 27 09
Poliespor. Salvador Gimeno 93 477 68 20
Tennis Despí 93 477 12 00
Oficina Local d’Habitatge 93 373 07 61
ADSA 93 477 03 11
Recollida de mobles i olis  93 480 60 40
OMIC 93 480 8050
Tramvia metropolità 900 70 11 81 
Renfe 902 24 02 02
BaixBus (Oliveras, Mohn, Rosanbus) 902 02 33 93
TMB (Transports Metropolitans) 902 07 50 27
Taxis 93 477 07 70
Correus 93 373 20 14
Servei Local de Català 93 477 00 92
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CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL (sessió ordinària setembre 2020)
El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dimarts 29 de setembre de 2020 
en sessió ordinària per via telemàtica, va començar amb l’aprovació de l’acta de la 
sessió ordinària anterior i amb la lectura de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de 
la Junta de Govern Local. Tot seguit, els grups municipals de Junts per Sant Joan Despí 
(JxSJD), Podemos, Sant Joan Despí en Comú (SJDEnComú), Ciutadans (Cs), Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC) i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), van debatre 
diferents propostes i dictàmens.  
En l’àmbit relatiu a l’Àrea de Territori, Espai Públic, Medi Ambient i Hisenda, el Ple va 
aprovar per unanimitat el dictamen d’aprovació provisional assignació categoria fiscal 
vies públiques del municipi de nova creació o reurbanització; el dictamen d’aprovació 
del document de compromís previ mutu acord expropiatori que té per objecte establir 
els paràmetres que han de regir la ulterior adquisició per part de l’Ajuntament, en el 
marc d’un mutu acord expropiatori, dels béns i drets d’ISP i LRC inclosos en el PA-4N de 
la MPPGM-2020; la modificació de les bases reguladores i la convocatòria per a la con-
cessió de subvencions extraordinàries per als desplaçaments en transport públic i per 
a la mobilitat sostenible per a joves (fins a 25 anys) que cursin estudis superiors el curs 
2020-2021 emmarcades dins del Pla Reiniciem Sant Joan Despí, i les bases reguladores 
i convocatòria per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per promoure activitats 
en el sector comercial i de serveis i el suport a les empreses per a la contractació de 
persones desocupades del municipi fomentant la presència de la dona en l’àmbit de 
l’emprenedoria i la implementació de plans d’igualtat, per a l’any 2020. També es va 
donar compte al Ple de l’estabilitat pressupostària del segon trimestre de 2020.
En l’àmbit relatiu a l’Àrea de Governança i Desenvolupament local, per unanimitat de 
tots els grups municipals, el Ple va aprovar l’expedient i convocatòria adjudicació con-
tracte de Subministrament, en règim d’arrendament tecnològic amb opció de compra, 
dels sistemes d’informació i els serveis associats de l’Ajuntament de Sant Joan Despí; el 
dictamen d’aprovació dels dos festius addicionals d’obertura comercial permesa a Sant 
Joan Despí per al 2021 d’acord amb la Llei 18/2017, d’11 d’agost, i la ratificació de la 
sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de delegació de la competència sancionadora 
per la comissió d’infraccions lleus per l’incompliment de les mesures de prevenció i 

contenció sanitàries per fer front a la COVID-19 i acceptació de la delegació.
En l’àmbit relatiu a l’Àrea de Serveis a les Persones, tots els grups municipals van donar 
suport a la declaració institucional de les ciutats defensores dels drets humans 2020. 
També es va aprovar la declaració institucional per a l’adhesió de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí a la Xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la 
prostitució i a la declaració del moviment democràtic de dones i de la xarxa de munici-
pis lliures de tràfic en el marc del Dia Mundial contra el Tràfic de Persones, amb els vots 
a favor de JxSJD, Podemos, Cs i PSC i l’abstenció de SJDEnComú i ERC.
En l’apartat de control, el Ple va aprovar la moció presentada pel grup municipal 
d’Esquerra Republicana per la posada en marxa de la Llei de mesures urgents en 
matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, amb 
els vots a favor de JxSJD, Podemos, SJDEnComú, ERC i PSC i el vot en contra de Cs, i la 
moció presentada pel grup municipal del PSC i de Sant Joan Despí En Comú en contra 
de les ocupacions delictives d’habitatges, amb els vots a favor de JxSJD, Podemos, 
SJDEnComú, Cs i PSC i el vot en contra d’ERC. Per la seva banda, va quedar rebutjada la 
moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per l’elaboració d’un pla municipal 
en contra de l’ocupació il·legal d’habitatges, que va obtenir el suport de Cs i el vot en 
contra de JxSJD, Podemos, SJDEnComú, ERC i PSC.
Per via d’urgència, es va debatre la moció presentada pels grups municipals JxSJD i ERC 
de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del president de la Generali-
tat de Catalunya, que va ser rebutjada, amb els suports de JxSJD i ERC, l’abstenció de 
SJDEnComú i els vots negatius de Podemos, Cs i PSC.
En l’apartat de Precs i preguntes, ERC va preguntar per la situació de la UE Sant Joan 
Despí; per la senyalització de les mesures de prevenció de la COVID-19 als accessos als 
centres educatius; per la jornada de neteja de l’entorn del riu, i per la celebració del Dia 
del Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH). Per la seva banda, Podemos 
va preguntar per l’impacte de la COVID-19 a la Residència Sophos i pel Pla d’Actuació 
Municipal.
Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar amb la lectura del nom de les 
dones assassinades al darrer mes a l’Estat, víctimes de violència masclista.
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