Eix 1. Equilibri i sostenibilitat
Prioritat
Puntuar de
1a3

Codi Actuació
1.1

Urbanisme, via pública i transport

2025

Espais públics per viure i conviure
Millores en la gestió municipal dels residus: recollida selectiva, reutilització
de la deixalleria i ambientalitzar els actes públics. Augmentar l’estalvi
d’aigua municipal. Millora del manteniment, neteja i jardineria zonificat.
Millores als equipaments municipals: Adaptació de l’Ajuntament per millorar
l’accessibilitat, millora de l’espai de la Biblioteca Miquel Martí i Pol,
Poliesportiu Ugalde (tancament i nou paviment), Poliesportiu Salvador
Gimeno (nova sala fitness, vestidors i màquines), Poliesportiu Francesc
Calvet (noves pistes de pàdel i renovació gespa), Poliesportiu del Mig (nou
paviment i reforma vestidors), camp futbol del centre (renovació gespa i
adequació terreny)
Millora als carrers de la ciutat
Carrer Bon Viatge – Major – Rius i taulet – Francesc Macià i Sant Pancraç
Millora al pont de la B-23. Reclamació del projecte de transformació
d’aquesta via
Habitatge i consolidació de barris
Millorar la connectivitat entre barris, per tal de facilitar la mobilitat interna,
fent una passera entre el barri de Torreblanca i el de les Begudes. Garantir
la mobilitat sostenible i la racionalització de les línies de transport i la seva
connectivitat.
Desenvolupament de la zona esportiva del Barça, de la ITV, Bellavista i
sector Fontsanta.

2025

2025

2025

1.2

Medi ambient

2025

Estratègies per mitigar el canvi climàtic
Elaborar un pla d’adaptació al canvi climàtic a Sant Joan Despí (promoció
de vehicles elèctrics, Instal·lació d’una electrolinera, mesures d’eficiència
energètica, incorporació d’energia renovable al nou contracte de
comercialització d’energia municipal, registre de plaques solars de la ciutat,
estratègies per combatre la pobresa energètica)
Millora de la qualitat ambiental urbana
Control periòdic de la qualitat de l’aire, ambientalitzar la flota municipal amb
criteris de baixa contaminació atmosfèrica i acústica, pla d’acció de soroll
del mapa estratègic de l’aglomeració Baix Llobregat I, prevenció de residus
mitjançant el compostatge, els mercats d’intercanvi i evitant el
malbaratament alimentari
Promoció dels horts urbans: ciutadania, escoles, esplais i biblioteques per
fomentar l’autoconsum, l’aprenentatge i la millora de la qualitat ambiental.
Incorporar criteris d’agricultura ecològica.

2025

2025

1.3

Mobilitat sostenible

2025

Implementar les accions del Pla de Mobilitat Urbana segons temporalització
i cost (pacificar trànsit de l’avinguda de Barcelona i el carrer Fontsanta,
senyalització zones 30 per ciclistes, millora connexions carrils bici,
ampliació del préstec de bicicletes elèctriques municipals, implantació CarSharing, camins escolars)

1.4

Impuls i preservació de la zona fluvial

2025

Pla anual del Parc Agrari per a la millora de l’entorn del parc. Impuls de
productes Km0 de Sant Joan Despí a menjadors escolars i mercat de
pàgines també a menjadors col·lectius i restaurants de Sant Joan Despí.
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Impulsar i consolidar el projecte de custòdia fluvial Som Riu i ampliar els
socis custodis
Publicar el catàleg de biodiversitat de Sant Joan Despí i promocionar
l’Observatori ciutadà per al seu manteniment i actualització.
Presentar l’estudi de fauna del riu Llobregat i la seva repercussió des del
2009 a la ciutadania i altres organismes

1.5

Educació i sensibilització ambiental

2025

Coordinar i impulsar la Xarxa d’Escoles Sostenibles a Sant Joan Despí.
Incorporació a la xarxa XES de Catalunya.
Adequar el Pla d’Educació Ambiental a les escoles i les seves necessitats
per avançar en una educació cap a la sostenibilitat. Integrar les jugateques
ambientals. Bosc dels infants.
Sensibilització entorn la prevenció de residus, estalvi energètic i d’aigua i
qualitat de l’aire mitjançant campanyes

2025

Eix 2. Emprenedoria i innovació
Prioritat
Puntuar de
1a3

Codi Actuació
2.1

Ocupació i formació

2025

Desenvolupament de l’Acord Social com a eina de cooperació i consens
davant els reptes socials i econòmics. Incorporació de clàusules
contractuals de caràcter social als contractes municipals i potenciació de la
contractació de persones de la ciutat per part de les empreses proveïdores
de serveis de la ciutat. Continuar amb el desenvolupament de programes
de plans d’ocupació com a oportunitat d’integració al mercat laboral de
col·lectius especialment vulnerables
Millora del Club de Feina, continuant amb la proposta de tallers d’orientació
laboral, acreditacions i/o carnets professionals i sessions informatives.
Difusió del servei de borsa de treball entre les empreses de Sant Joan
Despí per incrementar el nombre d’ofertes gestionades. Desenvolupar
accions de prospecció empresarial i Incentius a les empreses per a la
contractació de persones aturades de Sant Joan Despí
Coordinar la oferta de formació ocupacional amb els municipis veïns i el
teixit empresarial, continuar oferint certificats de professionalitat i incorporar
nous formats de formació potenciant alhora la formació en llengües
estrangeres. Programa Joves per l’Ocupació per a joves entre 16 i 25 anys
per a la millora de la formació professional i la recuperació de la formació
obligatòria.

2025

2.2

Empresa, emprenedoria i innovació

2025

Posada en marxa del punt PAE, procés d’implantació de la FUE,
aprofundiment en l’administració electrònica i la simplificació de tràmits.
Servei d’assessorament a emprenedors, PIMES, autònoms i
microempreses. Programa Catalunya Emprèn. Millora del protocol de
benvinguda a noves activitats al municipi, tot aprofundint en la coordinació
amb llicències d’activitats i les estratègies de desenvolupament econòmic.
Col·laboració publico – privada per tal de facilitar espais disponibles a
projectes empresarials del municipi. Col·laboració amb l’AMB, DIBA,
PIMEC, CECOT, Innobaix i Federació de cooperatives per al
desenvolupament de programes de desenvolupament econòmic com
Reempresa, Accelera el creixement, internacionalització empresarial.

2025

Pla d’actuació municipal de Sant Joan Despí 2016-2019 – PAM

Fem-ho possible!

2025

2025

Enfortiment de l’associacionisme empresarial especialment al Polígon
Fontsanta
Programes de Transició Escola – Treball a través dels diferents programes
ocupacionals i formatius. Foment de l’emprenedoria en anglès a
secundària, FP dual…
Programa formatiu per a empreses, emprenedors i comerciants oferint
continguts especialitzats de millora del coneixement en tots els àmbits de
gestió empresarial. Nou format del Fòrum Empresarial. Estudiar la
possibilitat de fer-ho amb caràcter anual.

2.3.

Comerç, consum i mercats municipals

2025

Promocionar l’aplicació APROP SJD com a eina de dinamització comercial.
Continuar millorant el format de Firadespí i desenvolupar la resta de
campanyes de forma periòdica; ruta de la tapa de festa major, firatapa,
open night, campanya de nadal i altres campanyes específiques. Formació
orientada a comerços en TIC, aparadorisme i idiomes així com
assessoraments personalitzats directament a la botiga. Promoció de
l’associacionisme comercial amb les diferents associacions comercials de
la ciutat
Accions per afavorir l’ocupació de locals comercials disponibles
conjuntament amb els APIS de Sant Joan Despí. Accions de foment de
l’ocupació de locals buits. Consolidar l’eix comercial del carrer Bon Viatge
com a principal carrer comercial de la ciutat, reforçar els eixos comercials
del barri de Les Planes i analitzar el potencial d’altres zones com es el cas
del barri Residencial Sant Joan.
Dinamitzar els mercats municipals millorant els processos de concessió,
subvencions per a la millora de les parades, accions de dinamització
(Firadespí, nit de degustació, foodieslab) i assessoraments personalitzats.
Campanyes en matèria de consum per a diferents col·lectius (gent gran,
centres educatius, cos de policia, oberts a ciutat, comerciants) i exposició.
Inspeccions informatives a comerços per a la millora continuada en matèria
de consum. Oficina municipal d’atenció al consumidor (OMIC)

2025

2025

2025

Eix 3. Prioritat les persones
Prioritat
Puntuar de
1a3

Codi Actuació
3.1.

Educació

2025

Mantenir l’èxit escolar i reduir l’abandonament escolar prematur
Suport a l’estudi a cicle superior de primària i ampliar-lo a secundària –
Suport al professorat en totes les etapes educatives - Promoció del talent:
reconeixements com els premis Excel·lència, Treball de Recerca, Projecte
Ítaca i Setmana de la ciència - PFI-PTT (Programa de Formació i Inserció).
Necessitat de donar resposta als alumnes de més de 16 anys que no
acrediten l’ESO, com a via de retorn del sistema educatiu o incorporació
més adequada al món laboral.
Millorar la cohesió social
Incrementar recursos en els centres educatius amb major necessitat
d’integració (treballar conjuntament amb la Generalitat) – Repartiment
equitatiu de l’alumnat nouvingut –Treballar amb els esplais les mancances
socials de nens i nenes en risc d’exclusió social.
Escoles Bressol de qualitat.

2025
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2025

2025

2025

2025

Facilitar la transició Escola – Treball
Desenvolupament de programes de qualificació professional, donar suport
a la Formació Professional dual amb empreses del territori. Educació al
llarg de la vida i escola d’adults
Increment de la competència lingüística de llengües estrangeres
Donant suport als centre educatius en l’ensenyament de l’anglès a través
del teatre, grups de conversa…Estades lingüístiques a l’estranger, comissió
intercentres d’anglès i Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de
Barcelona.
Donar impuls a la recerca, innovació i investigació de l’àmbit científic,
creatiu i emprenedor
Posada en marxa i treball de la comissió intercentres sobre la ciència –
Programa d’emprenedoria a secundaria – Divulgació científica – Projecte
Edudansa (música i dansa al carrer) – Programa Ítaca amb Universistat de
Barcelona
Suport a les famílies
Donar suport a les AMPAS i a la funció educativa de les famílies –
Promocionar activitats educatives més enllà de l’horari lectiu – Programa de
formació de famílies – Suport econòmic a programes educatius
Programes i Serveis Educatius
Creació de nous projectes / activitats / programes com són el jardí de les
papallones, la setmana de la ciència, propostes teatrals noves en català i
anglès, noves propostes des del Consell dels Infants i Xerrada col·loqui en
anglès per secundària – “Ciutats defensores dels drets humans” Programa pilot amb l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia de serveis
Comunitaris amb els alumnes de 3r ESO, tot oferint espais i tasques per
dur-los a terme, conjuntament amb els diferents departaments.
Participació Ciutadana educativa
Consell d’infants – Creació del consell d’adolescents i joves- Consells
escolars de centre – Consell municipal d’educació – Col·laboració amb els
corresponsals dels IES – Potenciar el Servei Local de Català.

3.2.

Gent gran, envelliment i ciutadania activa

2025

Participació de la gent gran
donar més protagonisme a la Comissió de la gent gran implicant-la en
d’altres processos participatius de la nostra ciutat - Convenis amb les
entitats de gent gran i promoció d’activitats de tot tipus: formatives, lúdiques
i esportives. Recolzament al voluntariat de gent gran i banc del temps.
Incorporar tallers relacionats amb les tecnologies de la comunicació, amb
l’aprenentatge d’idiomes i el manteniment de la memòria i del bon estat físic
de les persones
Adaptació d’habitatges i prevenció de la dependència
Treballarem per oferir opcions per adaptar els habitatges a les necessitats
que emergeixen en envellir i les diferents alternatives d’habitatge en el cas
que no sigui possible romandre a casa, promocionant i donant a conèixer
els ajuts, que l’administració posa a l’abast dels ciutadans, i com obtenir-los
per arranjar els seus habitatges, les opcions de lloguer per a gent gran que
hi ha a Sant Joan Despí, els ajuts per posar ascensors, etc.

2025

3.3.

Joventut

2025

Creació d’una oficina jove d’emancipació al barri centre, que sigui
referent en temes d’assessorament ocupacional (treballar transversalment
amb promoció econòmica), mobilitat internacional (Erasmus+),
associacionisme, informació de la ciutat, informació relacionada amb temes
de salut (sexualitat, drogues, trastorns de la conducta alimentària…).
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2025

El Bulevard com a espai de referència dels joves quant a espai d’oci i
lleure, així com desenvolupar formacions especifiques i garantir que l’espai
Jovespí desenvolupi les seves funcions. Figura del dinamitzador i més
participació dels i les joves. Desenvolupament del Pla Local de Joventut.
Projecte PIDCES / Corresponsals
Creació d’un Punt Jove de Voluntariat a partir de la implicació dels joves
del Municipi en les diferents activitats que es realitzen des de l’Ajuntament,
com ara la cavalcada de reis, Tres tombs...per tal d’enfilar tot un projecte
en el qual hi hagi una participació activa i voluntària davant aquestes
activitats i es creïn propostes a partir d’aquests voluntaris, esdevenint
protagonistes de les propostes.

3.4

Sanitat

2025

3.5.

Control i atenció a la salubritat ambiental, plagues i animals de
companyia, atenent les denúncies, inspecció i seguiment
Promoció de la salut
Donació sanguínia, prevenció i educació, cardioprotecció d’espais públics i
col·laboració amb les àrees bàsiques de salut, l’Hospital Moisés Broggi,
Creu Roja i entitats del sector, a través del Consell Municipal de salut.
Programa de salut i higiene alimentària
Desenvoluparem programes preventius a Escoles Bressol, primària i
secundària. Control de menjadors col·lectius socials i pla d’autocontrol.
Prevenció d’infeccions alimentàries. Formació de manipuladors i
inspeccions.

Cooperació i nova ciutadania
Desenvolupament i aprovació d’un nou pla director i potenciació de la
comissió de solidaritat integrant-nos al Fons Català de Cooperació i la
Xarxa Localmed de cooperació (província de Barcelona – Marroc).
Tractament transversal dels drets humans i dels infants i cicle i revista
Utopies (exposicions, tallers, col·loquis...)
Mantenir el 0,7% dels ingressos propis a la cooperació internacional al
desenvolupament i suport a projectes de cooperació internacional
Mantenir el suport al projecte de Marroc, fer visible a la ciutadania el que ja
hem fet i tenir-ho com a projecte de ciutat.
Implementar la llei d’acollida. Desplegar el pla de formació de l’Àrea per a
persones nouvingudes.
Refugiats: Treballar i posar-nos a disposició de les autoritats competents
per aportar dins les nostres possibilitats allò que calgui per donar acollida a
persones refugiades.

3.6.

Cultura

2025

Xarxa d’equipaments culturals amb les activitats de promoció i difusió
cultural
Treballs de millora en els centres cívics, adequant-los a les necessitats
actuals d’activitats i usuaris: tancament espai la fabrica, reestructuració
centre cívic Sant Pancraç, millores centre cívic Les Planes, millores i
ampliació d’espais del centre cívic Torreblanca
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2025

2025

Patrimoni artístic
Vetllar per la conservació i difusió del patrimoni natural i cultural de la ciutat,
afavorint la memòria històrica i la creativitat. Senyalització del conjunt
històric Canal de la Infanta (Passeig del Canal). Disseny d’una activitat
singular entorn el modernisme. Biennal beques Jujol
Promoure i consolidar els itineraris guiats d’interès històric, artístic i cultural.
Visites a la fàbrica de paper Can Cartró. Realització del mapa patrimonial
de la ciutat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Difondre el llegat
modernista del Centre Jujol Can Negre, un espai de trobada i diàleg que
potenciï la identificació dels ciutadans. Millorar la projecció de Sant Joan
Despí als cercles especialitzats en modernisme, congressos i jornades.
Posada en marxa de la ruta modernista amb codis QR. Ubicació definitiva
de les peces arquitectòniques restaurades el 2014-2015: signinum romà,
pinacles...
Impulsar projectes en l’àmbit de la literatura, aprofundint en la lectura
i les arts
Concurs de literatura infantil 16. Iniciatives que promoguin el cinema
d’autor. Creació de petits cicles temàtics de cine 16-19. Cicles de difusió
del coneixement amb continguts socials, culturals, històrics, científics i
tècnics. Programa de suport de beques d’estudi i de producció per a joves
creadors. Facilitar la creació i exhibició de projectes culturals presentats per
artistes i entitats de Sant Joan Despí. Nou cicle d’exposicions amb artistes
rellevants.
Escola d’art i Arts escèniques
Mantenir el programa d’arts escèniques actual incorporant tot allò que sigui
necessari per no baixar la qualitat actual. Potenciar la web teatresdespi.cat.
Creació de nous públics. Treballar en el màrqueting, promocions i difusió
del programa d’arts escèniques
Incrementar nous alumnes infantils de l’escola d’art. Jornada de portes
obertes.
Xarxa de biblioteques
Revisió dels horaris d’obertura segons les noves necessitats dels usuaris.
Ampliació dels dies d’estudi en èpoques d’examen. Millora dels espais de la
biblioteca Miquel Martí i Pol. Aconseguir augmentar en 10 punts els
ciutadans que tenen carnet de la biblioteca

2025

Cicle festiu (Nadal i Reis, Sant Jordi, Festa Major..)
Renovació total de les plataformes de reis i millorar l’arribada i l’exterior de
la Torre de la Creu per la visita de l’astròleg Sadurní. Afegir activitat entorn
el pessebre vivent. Nou model per a la Diada de Sant Jordi i introduir noves
activitats per Festa Major amb la participació del teixit associatiu.

3.7

Promoció associativa

2025

Entitats
Fomentar l’activitat associativa mitjançant els convenis anuals amb les
entitats de la ciutat, d’acord amb la normativa de transparència
Reforçar el Plenari d’entitats. Realització d’almenys 3 plenaris anuals.
Dotar-los d’una dinàmica de debat d’acord amb el nou reglament de
participació. Oferir suport a la planificació, seguiment i desenvolupament de
les activitats que promouen les entitats. Pla de formació per entitats i suport
a la gestió i tramitació documental.
Cicle festiu
Renovar el programa de carnaval. Adequació de l’oferta real de casals
d’estiu incorporant temàtiques innovadores per als infants (robòtica).
Consolidar nou programa de Nits de Juliol creant nous espais activitats de
petit-mitjà format
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3.8

Turisme

2025

Treballar conjuntament amb el consell comarcal les campanyes de difusió
turística de la comarca. Aconseguir la “Q” de qualitat turística de Can
Negre. Nova senyalització de la ruta modernista. Incorporació d’un tòtem
informatiu turístic de Sant Joan Despí (estació de tren, tram bon viatge..).
Treballar conjuntament amb el comerç local per aconseguir una guia
gastronòmica - turística. Tornar a participar en el festival Open House

3.9

Esports

2025

2025

Enfortir l’esport de ciutat
Oferta esportiva municipal, activitats d’entitats, centres privats,
F.C.Barcelona, F.C.Handbol, ASOBAL, empreses del sector esportiu, etc.
Internacionalització de l’esport de Sant Joan Despí
Millora d’instal·lacions esportives
Control / reducció de la despesa en consums i millores d’estalvi energètic a
les instal·lacions fent corresponsables els usuaris
Mantenir / millorar el nivell de gestió i manteniment
Incrementar el nombre d’usuaris/es de les instal·lacions esportives
municipals. Millora de les instal·lacions del Parc ciclista. Programa d’esport
a l’estiu i a Nadal-Reis. Dia de l’esport de la ciutat.
Esport salut
Potenciar programes de salut, impulsant un conveni de col·laboració Fem
esport, fem salut amb els CAP i amb l’Hospital Moisés Broggi.
Impuls d’un pla de formació en primers auxilis pel personal i voluntaris de
les entitats. Consolidació i impuls de la oferta formativa i de reciclatge en
suport vital bàsic per a tots els agents que intervenen en el seguiment de la
pràctica esportiva
Suport a entitats esportives i esdeveniments esportius singulars
Manteniment i potenciació de la línia d’ajuts, convenis i subvencions a les
entitats de la ciutat, amb revisió permanent de criteris i quantitats a aportar
per adaptar-los a les necessitats de les entitats i a la realitat actual del món
de l’esport. Potenciació, seguiment i control de les escoles esportives i
esport en edat escolar.
Oferir formació i assessorament per a tots els agents que intervenen en la
pràctica esportiva (tècnics, esportistes, pares, mares, delegats, directius...)
Potenciació d’actes i esdeveniments esportius singulars de la nostra ciutat
(curses atlètiques, torneigs: Joan Babot, Cebrià Benages, Diada de
Promeses, Diada del Mini Handbol, Open de tennis taula, Eduard Planas,
Travessa ciclista San Joan – Montserrat, Torneig d’escacs, torneig de
bàsquet J. Manuel Cano

3.10

Acció social i polítiques d’igualtat

2025

Protecció dels més vulnerables
Suport a les famílies mitjançant les prestacions econòmiques: lluita contra
la pobresa, l’exclusió social i els ajuts d’urgència social.
Subministraments bàsics garantits per als més vulnerables
Promoció de l’habitatge de lloguer
Ajuts econòmics per als llibres de text i per al material escolar, i ús dels
centres educatius fora de l’horari escolar per realitzar tallers d’estudi assistit
i/o activitats extraescolars que fomentin l’èxit escolar
Suficiència alimentària per a les persones i famílies en general (targeta
moneder, vals, banc d’aliments i/o xecs) i per als infants en particular
(beques menjador els 365 dies de l’any)
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2025

2025

Dependència
Garantir atenció domiciliaria (neteja personal, de la llar, teleassistència,
arranjaments d’habitatges, àpats a domicili) per a persones grans,
discapacitades o amb dependència, per tal de mantenir-les adequadament
al seu domicili el màxim temps possible
Formació específica a les persones que tenen cura dels seus familiars que
es troben en una situació de dependència
Garantir la cobertura de les necessitats alimentàries de la gent gran
Integració social i comunitària
Potenciar espais de lleure i oci inclusius per tots els cicles vitals i les
diferents capacitats.
Col·laboració i treball en xarxa amb els agents socials i el tercer sector per
garantir una acció coordinada i integrada per la ciutadania.
Servei de mediació familiar i comunitària.
Donar suport a projectes socioeducatius per prevenir i evitar situacions de
risc i compensar dèficits educatius, socials, de lleure, d’oci, d’esport.
Igualtat
Consolidar el servei d’informació i atenció a les dones de Sant Joan Despí
(SIAD) com espai de referència per a totes aquelles dones residents a Sant
Joan Despí que pateixin o hagin patit una problemàtica o situació de
discriminació per raó de gènere.
Oferir atenció específica a dones que pateixen violència masclista.
Promoure l’apoderament de les dones i fomentar l’aparició de lideratges
femenins locals.
Promoure accions co-educatives en els espais educatius, tan formals com
informals, que fomentin la reflexió sobre igualtat de gènere.
Donar suport a les entitats de dones per tal que puguin desenvolupar els
seus projectes específics.

Eix 4. Govern Obert i transparent
Prioritat
Puntuar de
1a3

Codi Actuació
4.1

Transparència i bon govern

2025

Bon Govern
Difusió del codi ètic i de bon govern de l’Ajuntament
Desenvolupament d’un pla de govern obert per tal de vertebrar les
actuacions en matèria de transparència, participació, informació i
comunicació.
Desplegar l’estratègia digital per a la participació ciutadana.

2025

Transparència
Desenvolupament del portal de Govern Obert i Transparència i donar
compliment als ítems de Transparència que marca la llei 19/2014, del 29

de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Treballar per l’elaboració de documents més accessibles i entenedors.
Desenvolupar l’ordenança reguladora en matèria de transparència i seu
electrònica.

4.2.

Canals de comunicació
Nou portal web de Sant Joan Despí. Més visual i dinàmic fent més

Pla d’actuació municipal de Sant Joan Despí 2016-2019 – PAM

Fem-ho possible!

accessible la informació.
Potenciar el canal Despí TV amb el suport de les xarxes socials per
compartir-ne
ne els continguts.
Potenciar les xarxes socials municipals com elements de comunicació,
relació i xarxa. Modernització dels panells informatius
Elaboració d’un pla director de
de TIC (Tecnologies de la informació i la
comunicació)

4.3.

Una administració més àgil i accessible
Posada en marxa del portal de l’empleat per tal de millorar i optimitzar la
gestió interna municipal.
Afavorir la formació dels empleats públics per adaptar-se
se a les innovacions
en la gestió pública i els reptes del nou paradigma de governança.
governança

2025 – Els punts amb aquesta indicació van sorgir del procés participatiu ‘SJD 2025’
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