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PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2017-2019 

El Pla d'actuació municipal 2016-2019 es va elaborar incloent una gran part de les 

propostes i aportacions recollides al procés participatiu SJD2025, complementades amb 

el procés participatiu desenvolupat entre el 3 de maig i el 9 de juny de 2016 per a 

l’elaboració del PAM. 

L’any 2016 es va publicar el Pla d’Actuació Municipal, que es pot descarregar al web i 

inclou un total de 340 actuacions per al període 2017-2019, així com la seva 

planificació anual. 

En aquest informe, es pot visualitzar de manera clara l’estat d’implementació de les 

actuacions esmentades corresponents a la planificació per a 2017, un total de 326. 

En alguns casos, s’ha avançat en algunes actuacions respecte la planificació inicial, i 

així es recull als comentaris de cadascun dels 4 eixos en que està estructurat el PAM i 

també a l’informe global d’actuacions de l’exercici 2017 que complementa aquest 

document. 

Tots els documents, es publicaran al web municipal i al portal de govern obert de 

l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 

 

INFORME DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ 2017 

 

Resultats d’execució global 
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RESULTATS D’EXECUCIÓ GLOBAL 

 

El present informe d’execució recull les 326 actuacions planificades per a 

l’exercici 2017, de les que s’informa de l’estat d’execució. S’han completat un 

total de 192 actuacions, que representen un 58,89% del total. Es troben a punt 

de finalitzar un total de 68 actuacions que representen un 20,8% del total. 

S’han iniciat un total de 55 actuacions que representen un 16,87% del total i no 

s’han iniciat un total d’11 actuacions que representen un 3,37% del total. 

Cal tenir en compte que, tot i que algunes de les actuacions planificades per a 

l’exercici 2017 no s’han iniciat, per qüestions d’oportunitat s’ha avançat en 

d’altres accions previstes per a propers exercicis tal i com es detalla a 

continuació al detall de cadascun dels eixos. 
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RESULTATS D’EXECUCIÓ PER EIXOS 

Eix 1. Equilibri i sostenibilitat 

 

Del total de 76 actuacions de l’eix EQUILIBRI I SOSTENIBILITAT s’han 

desenvolupat un total de 31 actuacions. Es troben avançades un total de 14 

actuacions i s’han iniciat un total de 15 actuacions. No s’han iniciat un total de 5 

actuacions. La resta, 11 actuacions, estaven planificades per a posteriors 

exercicis. 

D’altre banda, de les actuacions no planificades per a 2017 d’aquest eix s’han 

desenvolupat 2 actuacions:  

Millora de carrers:  

- Francesc Macià 

- Sant Pancraç. 
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Eix 2.  Emprenedoria i innovació 

 

Del total de 55 actuacions de l’eix EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ, s’han 

completat un total de 34 actuacions, es troben avançades un total de 7 

actuacions i s’han iniciat un total de 10 actuacions. No s’han iniciat 2 

actuacions. 

D’altre banda, de les 2 actuacions no planificades per a 2017 d’aquest eix s’ha 

desenvolupat 1 actuació:  

Comerç, consum i mercats municipals: 

- Campanya de Nadal supramunicipal (amb Sant Feliu de Llobregat i Sant 

Just Desvern) 
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Eix 3. Prioritat les persones 

 

 

Del total de les 185 actuacions de l’eix PRIORITAT LES PERSONES, s’han 

completat un total de 112 actuacions, es troben avançades un total de 38 

actuacions i s’han iniciat un total de 24 actuacions. No s’han iniciat 4 

actuacions. 

D’altre banda, de les 19 actuacions no planificades per a 2017 d’aquest eix 

s’han desenvolupat 12 actuacions:  

Suport a les famílies: 

- Detecció TDA a les escoles amb formació de mestres (en col·laboració 

amb una entitat). 

Joventut: 

- Posada en marxa d’un punt jove de voluntariat. 

Promoció de la salut: 

- Cardioprotecció d’espais públics 

Programa de salut i higiene alimentaria: 

- Programes preventius a Escoles Bressol, Primària i Secundària. 

Patrimoni artístic: 

- Biennal beques Jujol. 

Executat 
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- Realització del mapa patrimonial de la ciutat. 

Impuls de la lectura i les arts: 

- Concurs de literatura infantil 16 

- Promoció del cinema d’autor 

Cicle festiu Nadal i Reis: 

- Activitat entorn el pessebre vivent. 

Turisme: 

- Senyalització en anglès per facilitar l’orientació dels turistes de la ciutat. 

Integració social i comunitària: 

- Servei de mediació familiar comunitària. 

- Adaptació d’espais de lleure per fer-los més inclusius a persones amb 

diversitat funcional. 
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Eix 4. Govern obert i transparent 

 

Del total de 32 actuacions de l’eix GOVERN OBERT I TRANSPARENT, s’han 

completat un total de 15 actuacions, es troben avançades un total de 9 

actuacions i s’han iniciat un total de 6 actuacions. Les 4 actuacions restants no 

estaven planificades per a 2017. 

D’altre banda, de les actuacions no planificades per a 2017 d’aquest eix s’han 

desenvolupat 2 actuacions:  

Canals de comunicació: 

- Posada en marxa d’un servei de newsletter al que la ciutadania es pot 

subscriure a través del web municipal. 

Transparència: 

- Publicació d’indicadors reconeguts que certifiquin la qualitat i la valoració 

dels usuaris i usuàries dels serveis. 
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