


Línies estratègiques
Garantir la qualitat dels serveis i dels equipaments municipals

Despesa orientada a la millora de la qualitat de vida 
dels ciutadans i les ciutadanes. Atenció especial a les persones que més ho necessiten: 

necessitats bàsiques i detecció de vulnerabilitats

Suport a l’activitat econòmica (comerç i empresa) 
i generació de llocs de treball (plans ocupacionals)

Polítiques de sostenibilitat, en un entorn urbà més saludable

Espai públic: escenari de vida  (accessible, net, cívic i endreçat)

Educació, cultura i esport com eina de cohesió social

Garantir la seguretat i convivència ciutadana

Manteniment del nivell d’inversions per continuar transformant la ciutat

Equilibri pressupostari
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les xifres
Ajuntament de Sant Joan Despí: 

44.594.677  €
Pressupost ordinari

funcionament i execució de 
programes i serveis

39.589.670 €

ADSA . Empresa municipal:
7.451.979  M€

Inversions
5.005.007 €

PRESSUPOST TOTAL CONSOLIDAT
52.046.656 M€
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d’on vénen els diners?
els ingressos de l’Ajuntament

impostos: 18.3 M€

taxes, preus públics i altres: 10.4 M€

àmbit financer: 3.5 M€

transferències i patrimoni: 12.3 M€
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on van els diners?
despeses per àrees de gestió

ocupació i àmbit econòmic: 8.7 M€
promoció econòmica i ocupació • transferències d’altres administra-
cions • administració i personal • recursos humans  • serveis econòmics   
• interessos i amortitzacions

serveis a les persones: 13.1 M€
acció social i igualtat • educació i família • cultura • participació 
ciutadana • promoció associativa • esports • gent gran • joventut • 
cooperació • turisme • sanitat • serveis generals Àrea de Serveis 
a la Persona

espai públic, equipaments i serveis: 22.7 M€
medi ambient • urbanisme • espai públic i serveis municipals • 
equipaments públics  • energia • informàtica/e-administració • seguretat 
i civisme • serveis generals • gestió de serveis de l’empresa municipal
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serveis a les persones
acció social i igualtat: 

• Ampliació SAD, Servei d’Atenció Domiciliària (atenció nivell 1)
• Atendre la pobresa energètica (garantia de subministraments)
i l’emergència social (necessitats bàsiques)
• Augment despesa social a col·lectius vulnerables
• Beques menjador, transport escolar, necessitats socioeducatives
• Atenció a les persones amb dependència i discapacitat
• Ajudes econòmiques per l’IBI
• Centre obert de fusteria: integració social
• Pla Municipal d’Igualtat
• Accions pels drets i llibertats de les persones
• Servei d’informació i atenció a la dona (SIAD)
• Tallers i promoció de la creativitat artística de les dones
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serveis a les persones
educació, infància i família:

• Posada en marxa del nou Consell Adolescents: participació activa
• Nou Pla Educatiu d’Entorn: èxit escolar i cohesió social
• Ciutat plurilingüe: teatre, grups de conversa, beques, subvencions...
• Escoles bressol: Projecte pati: el pati com a espai educatiu
• Accions de connexió entre Primària i ESO: Nadales al carrer
• Accions per la competència en expressió oral: Lectures en Veu Alta
• Programa de transició escola-treball
• Acompanyament a l’estudi
• Oferta de programes i serveis educatius
• Augment de la despesa educativa als centres
• Subvenció projectes de centres educatius i col·laboració amb AMPA’s
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• Adequació de la Biblioteca Miquel Martí i Pol (2ª fase).
• Millores al Centre Cívic Sant Pancraç, reestructuració planta 
baixa i primera planta
• Inici commemoració neixement i mort J.M.Jujol: Any Jujol
• Més projecció ciutadana de la celebració de Sant Jordi
• Programació d’arts escèniques: teatre, dansa i espectacles
• Ruta guiada per l’Itinerari Passeig del Canal
• Creació del Festival Zero: especatacles per a nous públics
• Celebració de l’any Europeu del patromoni cultural
• Realització del Mapa del patromoni de Sant Joan Despí
• Cicle Gaudí de cinema en català
• Participació al Festival BCN Open House 2018
• Instal·lació a espai públic del “signinum” i “pinacles” romans
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serveis a les persones
cultura: 



• Ampliació places als casals d’estiu
• Pla de formació del món associatiu
• Suport a la millora de locals
• Convenis i subvencions a entitats
• Potenciar presència jove a la Rua de Carnaval

• Campanyes de difusió turística: paquets turístics, 
rutes i accions conjuntes amb Departament de Comerç
• Tòtem informatiu a l’estació de RENFE
• Difusió de la Ruta Modernista
• Pla de Turisme Sostenible de Sant Joan Despí
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serveis a les persones
turisme:

serveis a les persones
promoció associativa: 



• Esport en edat escolar: valors, esport de lleure, de 
discapacitats, salut, en família...
• Esport per a joves: promoure abonament jove 
i participació esportiva
• Esport per a gent gran
• Abonaments generals per a tota la població
• Programes potenciació de l’ús de la bicicleta
• Celebracions aniversaris: 30 anys Francesc Calvet 
i 15 anys Salvador Gimeno
• Millores a equipaments municipals: poliesportius, camps futbol...
• Activitats físiques en anella verda i zona del riu
• Impuls a les activitats del Tennis Despí
• Potenciació coneixement Parc Ciclista Llobregat

serveis a les persones
esports: 
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serveis a les persones
joventut

• Elaboració del nou Pla Local de Joventut
• Augment d’assessories: salut
• Programes d’educadors de carrer
• Ball jove de Carnaval
• Subvencions a entitats
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serveis a les persones
gent gran • Programa d’activitats gent gran: 

   tallers, aula cultural, passejades...
• Serveis de Gent Gran del centre cívic les Planes
• Voluntariat i Banc del Temps
• Augment de l’oferta de formació
• Foment de la participació
• Celebració-participació dels actes del calendari festiu



serveis a les persones
sanitat: 

• Elaboració del Pla de Salut
• Programa de benestar animal: protocols tinença 
responsable i d’animals abandonats a la via pública
• Higiene alimentària: més auditories a bars i restaurants
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serveis a les persones
cooperació i nova ciutadania: 

• Continuar amb la implementació de la Llei d’Acollida
• Cursos per a persones nouvingudes
• Actuacions a l’Escola Roser Capdevila (col.laboració Dep. Educació)
• Col·laboració amb el Fons Català de Cooperació
• Programa de Drets Humans
• Suport a les entitats en projectes de cooperació internacional
• Accions pro-actives amb les problemàtiques dels refugiats



ocupació i economia
Promoció Econòmica i Ocupació: 

• Plans d’ocupació de persones aturades: 
150 contractacions, de 6 mesos, 1 any i estiu
• Subvencions a la contractació d’empreses i comerços
• Prospecció a empreses per augment ofertes Borsa de Treball
• Formació contra l’escletxa digital de col·lectius
• Pla de promoció del polígon industrial
• Centre local de serveis a empreses i catàleg formatiu
• Foment emprenedoria entre joves estudiants
• Renovació web promodespi.cat i l’APP Aprop
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Espai Públic i Serveis Municipals 
Medi ambient i sostenibilitat: 

• Pla director del verd urbà: revisió arbrat protegit
• Reedició col·lecció: Conèixer i estimar Sant Joan Despí
• Ampliació i manteniment Horts Municipals
• Projecte terrats verds
• Educació ambiental: guia horts escolars i biodiversitat als 
patis; projectes participatius a parcs; ampliació programa-
cions Aula Ambiental; prevenció de residus.
• Estudi ús de l’aigua regenerada i pluvial per a reg i neteja
• Eficiència energètica
• Pla d’acció per l’energia i el clima
• Sensibilització canvi climàtic
• Parc d’Educació Viaria. Programa escolar Aprendre a circular en bici 
• Foment de la mobilitat sostenible i la bici elèctrica
• Gestió de la deixalleria
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Espai Públic i Serveis Municipals 
Seguretat i civisme: 

• Actuacions per garantir la seguretat
• Presència i vigilància policial
• Augment agents cívics a l’estiu
• Campanyes de foment de les actituds cíviques
• Actuacions contra l’incivisme

Espai Públic i Serveis Municipals 
serveis generals i transparència

• Segir avançant en l’e-administració
• Millora instruments digitals interacció amb la ciutadania
• Millores als espais d’atenció Ajuntament
• Actualització equips informàtics
• Renovació panells electrònics informatius
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nous projectes
les inversions: 

• Carrer Major: reforma integral
• Carrer JF Kennedy: connectivitat
plataforma única i accessibilitat
• Urbanització-plaça i nou carrer a les Planes, 
zona St Francesc de Sales/Cirerers
• Carrer Rius i Taulet: remodelació
• Pacificació del trànsit c.Trias de Bes
• Accessibilitat ptge. Maluquer
• Escales elèctriques Baltasar d’España

• Renovació parcs de jocs infantils
• Millores a la zona del riu: camins i pic-nic
• Espai verd av. Barcelona
• Millores paviment i semafòriques
• Subvencions accessibilitat edificis (llei de Barris)
• Supressió barreres arquitectòniques
• Microurbanisme als barris
• Ampliació-millora pipi-can parc Fontsanta

millora de carrers 
supressió de barreres 
arquitectòniques
espai públic
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• Nou centre polivalent gent gran a les Planes
• Segona fase remodelació poliesportiu Salvador Gimeno
• Millora equipament Tennis Despí i 4 noves pistes de pàdel
• Millora a la biblioteca Miquel Martí i Pol
• Millores camp municipal de les Planes
• Il·luminació camp municipal del Centre
• Centre Cívic Sant Pancraç, reestructuració planta baixa i primera planta
• Reforma edifici Promodespí
• Millora al cementiri
• Millores i manteniment equipaments culturals
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nous projectes
les inversions

equipaments
i serveis 
municipals



• Nous carrils bici i millora de la xarxa
• Renovació marquesines bus
• Servei de park & ride a l’estació de Rodalies
• Servei de bicisharing (bicicletes elèctriques compartides)
• Servei de carsharing (vehicles compartits)
• Eficiència energètica en equipaments
• Eficiència energètica en instal·lacions elèctriques, d’il·luminació i semafòriques
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nous projectes
les inversions

ciutat sostenible



• Promoció habitatge públic municipal de lloguer: 48 habitatges 
(2 i 3 habitacions) amb pàrquing i traster. 
• Impulsar noves promocions d’habitatges a preu concertat
• Gestió del parc municipal d’habitatges de lloguer
• Gestió Oficina Municipal d’Habitatge
• Gestió zona blava d’aparcament regulat
• Gestió parc d’arparcaments municipals
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Habitatge i aparcament
ADSA



            

 
més detalls a  

 www.sjdespi.cat
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