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ARA MÉS SANT JOAN DESPÍ

Un any més presentem uns 
pressupostos ambiciosos per 
a Sant Joan Despí. Més de 
77 milions d’euros que 
suposaran, entre altres, una 
aposta per l’habitatge 
públic, una nova escola 
bressol, ampliacions i 
millores en poliesportius, 
carrers i vies urbanes... i una 
nova biblioteca. Perquè la 
millora dels serveis a la 
ciutadania, a les entitats i 
als comerços, i la seva 
qualitat de vida és el nostre 
objectiu, la nostra il·lusió i el 
gran projecte de tots i totes 
plegats.

ANTONI POVEDA
L’ALCALDE

LA CIUTAT QUE FEM ENTRE

Un año más presentamos unos
presupuestos ambiciosos para 
Sant Joan Despí. Más de 77 
millones de euros que 
supondrán, entre otros, una 
apuesta por la vivienda
pública, una nueva ‘escola 
bressol’, ampliaciones y 
mejoras en polideportivos, 
calles y vías urbanas... Y una 
nueva biblioteca. Porque las 
mejoras en los servicios a la 
ciudadanía, a las entidades y 
a los comercios, y su calidad
de vida es nuestro objetivo, 
nuestra ilusión y el gran 
proyecto de todos y todas.

TOTS I TOTES



el pressupost de 2007
• Els pressupostos de l’Ajuntament de Sant Joan Despí
i d’ADSA són de 66,9 M€

– Ajuntament de Sant Joan Despí: 44,9
– ADSA: 22 M€

Ajuntament
ADSA

67,2%

32,8%



d’on surten els diners?
• Els ingressos de l’Ajuntament surten de...

Impostos i taxes 21,9 M€

Transferències i subvencions 10,5 M€

Endeutament 6,2 M€

Vendes de patrimoni 6,3 M€

6,2
6,3

10,5

21,9



a on van els diners?
• A les persones i a la ciutat...

Habitatges socials  14 M€

Supressió de barreres, equipaments educatius i esportius,
aparcaments i zones verdes  13 M €

Despesa corrent i inversions per funcionament de serveis 42 M €

14

13

42



els euros, per a les persones
• De cada 1.000 € ens gastem...

324 en millores urbanes i aparcaments

195 en cultura, esports, educació, serveis socials, gent gran, cooperació, sanitat, turisme...

184 en atenció al ciutadà

203 en habitatge públic

40 en seguretat ciutadana

16 en cooperació metropolitana

8 en promoció econòmica

30 en medi ambient

Millores urbanes
Serveis a la persona

Habitatge públic

Atenció al ciutadà

Seguretat

Medi ambient

Cooperació m.
P. Econòmica



ARA MÉS SANT JOAN DESPÍ

• Av. de Barcelona, 111: 72 pisos i 146 places d’aparcament.
• Av. de Barcelona, 97: 28 pisos i 56 + 254 places d’aparcament.
• Av. de Barcelona, 81: 25 pisos i 50 + 245 places d’aparcament.
• Av. De Barcelona, 67: 12 pisos i 88 places d’aparcament.
• Francesc Macià: 12 pisos i 29 places d’aparcament.
• Rambla Jujol: 45 pisos de lloguer per a joves i gent gran i 110 

aparcaments. 
• Av. de la Generalitat: 43 pisos de lloguer i 88 aparcaments.
• Pla Bellavista amb construcció d’habitatges públics.

ARA MÉS HABITATGE
ARA MÉS APARCAMENT



ARA MÉS HABITATGE

Av. de Barcelona, 111
72 habitatges i 146 places d’aparcament



ARA MÉS HABITATGE

Av. de Barcelona, 97
28 habitatges i 56 + 254 aparcaments



ARA MÉS HABITATGE

Av. de Barcelona, 81
25 habitatges i 50 + 295 aparcaments



ARA MÉS HABITATGE

Av. de Barcelona, 67
12 habitatges i 88 aparcaments



ARA MÉS HABITATGE

C. de Francesc Macià
12 habitatges i 29 places d’aparcament



ARA MÉS HABITATGE

Rambla de Josep Maria Jujol
45 pisos de lloguer i 110 aparcaments



ARA MÉS HABITATGE

Av. de la Generalitat
43 pisos de lloguer i 88 aparcaments i un nou equipament municipal per a la
brigada municipal 



ARA MÉS HABITATGE

Pla Bellavista
Projecció d’habitatge públic i aparcaments amb bons accessos



• Supressió de barreres arquitectòniques a carrers i places.
• Remodelació de la Creu d’en Muntaner. 
• Urbanització de la zona de les Begudes i l’antiga BV-2001.

• Es remodelarà per dins i per fora el mercat municipal de les 
Planes.

• Es farà un nou edifici de serveis per a la Policia i l’Àrea de 
Serveis a la Persona amb una gran plaça.

ARA MÉS SANT JOAN DESPÍ
ARA MÉS ACCESSIBILITAT

ARA MÉS SERVEIS



ARA MÉS ACCESSIBILITAT

Carrers amb nou mobiliari, millor enllumenat i sense barreres arquitectòniques
Torrent d’en Negre, Jacint Verdaguer, plaça d’Espanya, carrer Extremadura...



ARA MÉS ACCESSIBILITAT

Creu d’en Muntaner : una nova via per gaudir de la ciutat
Amb mé espais pels vianants, més zona verda, carril bici i per millorar la circulació...



ARA MÉS ACCESSIBILITAT

La connexió amb Sant Feliu BV-2001 
Guanyem una via urbana amb carril bici, arbres i ben il·luminada



ARA MÉS COMERÇ

Mercat
Reactivació del mercat amb més serveis per dins i nova cara per fora



ARA MÉS ESPAIS

Plaça de l´av. de Barcelona, i nou equipament per a la Policia i l’Àrea de Serveis a la Persona
Una nova plaça i un equipament  més cèntric i agradable per atendre a la ciutadania



ARA MÉS SANT JOAN DESPÍ

• S’ampliarà el parc de la Fontsanta amb el Pont Reixat.
• Es millorarà l’espai del riu, amb passeigs i arbres.

• Es canviaran tots els contenidors i s’ampliarà el servei de 
recollida selectiva i de neteja amb més servei i nous
vehicles.

ARA MÉS NATURA

ARA MÉS NETEJA



ARA MÉS NATURA

Pont Reixat
50 m2 més de zona verda amb un nou pont fins a Residencial Sant Joan



ARA MÉS NATURA

Riu Llobregat
Passeigs, arbres i natura al mig de la població



ARA MÉS NETEJA

Més serveis de neteja
Es canviaran tots els contenidors i s’ampliarà el servei de recollida selectiva i de neteja
amb més servei i nous vehicles.



ARA MÉS SANT JOAN DESPÍ

• L’any 2007 serem la capital dels gegants de Catalunya.
• Tindrem una nova mostra d’entitats.
• L’hospital comarcal estarà pràcticament enllestit.
• Tindrem una nova escola bressol municipal.
• Podrem entrenar al nou parc ciclista.
• Gaudirem de 30 km de carril bici.
• Ampliarem el poliesportiu Francesc Calvet.
• La cultura guanya un altre gran espai: una nova 

biblioteca.

ARA MÉS SERVEIS A LA PERSONA



ARA MÉS GEGANTS

Ciutat gegantera
Tot el 2007, Sant Joan Despí serà la capital dels gegants



ARA MÉS ENTITATS

Trobada d’entitats
Nova mostra de la vitalitat de les forces vives de la població



ARA MÉS SALUT

Hospital Comarcal
L’hospital es continua aixecant i ben aviat ens donarà servei



ARA MÉS EDUCACIÓ

Una nova escola bressol municipal
140 places al costat del gran parc de la Fontsanta i de la biblioteca 



ARA MÉS ESPORT

Nou parc ciclista
Un lloc privilegiat per entrenar i gaudir de la bici



ARA MÉS ESPORT

30 km carril bici
La ciutat fa un espai a la bici per arribar a tots els barris, a tots els parcs i al riu



ARA MÉS ESPORT

Francesc Calvet
Una ampliació i remodelació per donar més servei als esportistes de la ciutat



ARA MÉS CULTURA

Una nova biblioteca
Un gran equipament cultural, educatiu i social al mig del barri Centre



La ciutat que m’estimo
Sant Joan Despí
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