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Sant Joan Despí és una ciutat de l’àrea metropolita-
na de Barcelona que està integrada a la comarca del 
Baix Llobregat, situada al marge esquerre del riu. Té 
una extensió de 5,6 km2 i limita amb els municipis 
de Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, 
Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa 
Coloma de Cervelló i Sant Feliu de Llobregat.

Actualment té una població de 33.873 habitants 
distribuïda en quatre barris: barri Centre, barri les 
Planes, barri Residencial Sant Joan i barri Torre-
blanca.

Ciutat Modernista. La nostra ciutat compta amb un 
valuós patrimoni modernista gràcies a l’empenta 
que va deixar Josep Maria Jujol que va ser arqui-
tecte municipal a principis del segle XX, amb cases 
que són un tresor artístic, entre les que destaquen 

Can Negre i la Torre de la Creu.

Equipaments ciutadans. Sant Joan Despí també 
compta amb una variada xarxa d’equipaments 
culturals, esportius i educatius on es pot gaudir 
d’un munt d’activitats: les biblioteques Miquel Martí 
i Pol i Mercè Rodoreda, un centre cívic per a cadas-
cun dels quatre barris, els poliesportius Francesc 
Calvet i Salvador Gimeno, les pistes poliesportives 
del Mig i Ugalde, el Tennis Sant Joan, les piscines 
Fontsanta, entre d’altres.

Parcs i natura. La nostra ciutat també destaca per 
la quantitat de zones verdes, parcs, places, el riu 
Llobregat i espais dels quals podem gaudir. Igual-
ment tenim un gran nombre d’entitats i associa-
cions que fan que Sant Joan Despí tingui una gran 
activitat en tots els sentits.

L’Ajuntament s’encarrega de fer funcionar la ciutat i 
d’administrar els diners públics oferint els serveis 
necessaris per als seus habitants.

L’actuació de l’Ajuntament es porta a terme 
mitjançant els i les representants del poble (regi-
dors i regidores) escollits democràticament cada 
quatre anys: els ciutadans i ciutadanes de Sant 
Joan Despí donen el seu vot a un equip de persones 
perquè governin i administrin la ciutat durant 
aquest període.

L’alcalde és escollit pels regidors i regidores i és la 
màxima autoritat del municipi. Les seves funcions 
són presidir i dirigir l’Ajuntament, representar-lo 
davant altres persones o institucions públiques i 
privades, dirigir els serveis municipals i designar 
d’entre els regidors i regidores aquells que assumi-
ran els diferents serveis municipals. 

El Ple és la reunió que fa l’alcalde amb tots els 
regidors i regidores de l’Ajuntament, com a mínim 
un cop al mes, i on es prenen les decisions més 
importants que afecten al municipi. 

En el Ple també hi ha dues figures que són impres-
cindibles: el secretari o la secretària de l’Ajunta-
ment, que pren nota dels acords que es prenen i 
vetlla pel seu compliment; i l’interventor o interven-
tora que és la persona responsable de la gestió 
econòmica del municipi.

Al nostre municipi el Ple de l’Ajuntament està 
format per l'alcalde i un total de vint regidors i regi-

dores, en total 21 representants. Les reunions del 
Ple són públiques i poden assistir-hi els ciutadans i 
ciutadanes que ho desitgin.

La Comissió de Govern és l’òrgan format per 
l’alcalde i un nombre de regidors i regidores del 
govern municipal (a Sant Joan Despí en són vuit), 
que es reuneixen periòdicament per tractar tots 
aquells assumptes que siguin d’interès i afectin la 
ciutat i les persones que hi viuen. A la Comissió de 
Govern també assisteixen la secretària i l’interven-
tor de l’Ajuntament.

Organització de l'Ajuntament. L’Ajuntament també 
compta amb un nombre de persones que treballen 
en els diferents departaments, organitzats en dues 
grans àrees: 

· l’Àrea de Serveis Generals on hi ha tot el que té a 
veure amb la Secretaria, Intervenció, Alcaldia, 
Recursos Humans, Serveis Territorials (urbanis-
me), Via Pública, Medi Ambient, Oficina d’Atenció 
al Ciutadà, Premsa i Comunicació, Comerç, Infor-
màtica i Promoció Econòmica.

· l’Àrea de Serveis a la Persona amb els departa-
ments de Cultura, Promoció Associativa, Esports, 
Joventut, Gent Gran, Cooperació i Solidaritat, 
Acció Social i Igualtat, Sanitat i Educació.

EL MUNICIPI DE SANT JOAN DESPÍ

L’AJUNTAMENT

Informació general:
Sant Joan Despí
Comarca: Baix Llobregat
Extensió: 5,6 km2
Habitants: 33.873 
Barris: 4 (Centre, les Planes, Residencial Sant Joan i Torreblanca)
Gentilici: santjoanencs i santjoanenques
Nombre de regidors i regidores: 21
Alcalde actual: Antoni Poveda
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Identifica diferents serveis al mapa el següent:
● Marca amb un punt de color blau l’Ajuntament i els serveis municipals.
● Marca amb un punt de color vermell els centres educatius de la ciutat.
● Marca amb un punt de color verd les biblioteques de Sant Joan Despí, 

els centres cívics i els edificis modernistes.
● Marca amb un punt de color groc els equipaments esportius, com els 

poliesportius, els camps de futbol, etc.
● Delimita amb color negre els diferents barris de la ciutat.


