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“Tothom tenim casa nostra,  

que és la llar privada; 

i la ciutat, que és la llar pública” 

Enrique Tierno Galván 

elfuturés 



el pressupost de 2006 

• El pressupost de l’Ajuntament de Sant Joan Despí és de 63,2 M€: 
• Ajuntament de Sant Joan Despí: 41,5 
• ADSA: 20,7 M€ 

Ajuntament

ADSA

67% 

33% 



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

 

23%

20% 9% 48%

Impostos i taxes 19,5 M€

Transferències i subvencions 9,6 M€

Endeutament 8,5 M€

Vendes de patrimoni 3,9 M€



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

Habitatges socials  13,9 M€

Supressió de barreres, equipaments educatius i esportius,
aparcaments i zones verdes  17,7 M €

Despesa corrent i inversions per funcionament de serveis 32 M €

22% 

28% 

50% 



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

330 en millores urbanes i aparcaments

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

130 en atenció al ciutadà

190 en habitatge públic

60 en seguretat ciutadana

30 en cooperació metropolitana

10 en promoció econòmica

40 en medi ambient

Millores urbanes 

Serveis a  

la persona 

Habitatge públic 

Atenció al ciutadà 

Seguretat 
Medi  

ambient 



millorem santjoandespí 

• Av. de Barcelona, 111: 65 pisos i 130 places d’aparcament. 
• Av. de Barcelona, 97: 28 pisos i 56 + 300 places d’aparcament. 
• Av. de Barcelona, 81: 25 pisos i 50 + 300 places d’aparcament. 
• Francesc Macià: 12 pisos i 29 places d’aparcament. 
• C. de Goytisolo: 55 pisos i 110 places d’aparcament. 
• Rambla Jujol: 45 pisos de lloguer per a joves i gent gran i 90 aparcaments.  
• Av. de la Generalitat: 44 pisos de lloguer i 88 aparcaments. 
• Plaça de l’Estació: 57 places d’aparcaments. 

 
 

urbanisme 

i afavorim l’accés a l’habitatge 



millorem santjoandespí 

• Remodelació del c. de València, les Planes i Marià Fortuny i 
repavimentació de zones de vianants de les Planes. 

• Remodelació de la Creu de Muntaner i finalització de la plaça de l’estació. 
• Pla Bellavista amb construcció d’habitatges públics. 
• Repavimentació de la zona de vianants de Residencial Sant Joan. 
• Urbanització de la zona de les Begudes i l’antiga BV-2001 i millores de 

conexió amb la ciutat esportiva del Barça. 
 
• Es faran columbaris al cementiri. 
• Es construirà un nou magatzem per a la brigada i dependències per a Via 

Pública. 
 

urbanisme i via pública 

i vertebrem la ciutat... 



millorem santjoandespí 

• Noves instal·lacions per a la policia local a Can Tusquets. 
– Incrementem la presència de la policia local. 
– Nous programes d’agents cívics. 
– Es faran campanyes contra el soroll. 
– Es concienciarà als propietaris d’animals de companyia. 
– S’impulsaran les ordenances del civisme. 

civisme i seguretat 

i la seguretat ciutadana i el civisme 



millorem santjoandespí 

• Es farà una zona de lleure a la rambla Jujol. 
• S’ampliarà el parc de la Fontsanta amb el Pont Reixat. 
• S’editaran guies informatives: 

– Bones pràctiques: estalvi... 
– Guies naturals: arbres, plantes medicinals... 

• Es plantaran barreres vegetals a la ronda del litoral. 
 

volem una ciutat encara més verda 

medi ambient 



millorem santjoandespí 

• Promoció de l’ocupació, la indústria i el comerç: 
– Fira Despí: 10a edició. 
– Directori comercial i web empresarial. 
– Remodelació del Mercat de les Planes. 
– Programes d’informació, inserció, tallers i plans d’autoocupació... 

promoció econòmica i comerç 

i promovem l’ocupació 



millorem santjoandespí 

• Patrimoni, equipaments, informatització...: 
– Can Tusquets: Àrea de Serveis a la Persona. 
– Façana de Can Negre. 
– Expo de la Torre de la Creu. 
– Millores a l’escola de música, als 4 centres cívics, a la biblioteca, a l’escola 

d’art i a l’arxiu. 
– SJD ciutat gegantera. 
– Informatització d’entitats (primera fase). 
– Jornades any Picasso. 
– ... 

 
 

cultura i participació-educació-esports-joventut-gent gran-serveis socials i dona-cooperació i solidaritat-sanitat i consum 

per fer una ciutat per a les persones 



millorem santjoandespí 

• Accions i equipaments educatius: 
– Escola bressol a les Planes. 
– Definició del pla educatiu: Sant Francesc i Pasqual Cañís. 
– Reformes i manteniment a totes les escoles. 
– Creació dels Premis treballs de Recerca. 

• Millores a centres esportius: 
– Camp de futbol Centre. 
– Camp de futbol les Planes. 
– Millores al Francesc Calvet. 

• Millores a centres i activitats socials i sanitaris: 
– Millores al casal de joves El Bulevard. 
– Guia de recursos juvenils. 
– Campanya contra la violència de gènere. 
– Transport porta a porta discapacitats. 
– Seguiment de l’hospital comarcal. 

 

cultura i participació-educació-esports-joventut-gent gran-serveis socials i dona-cooperació i solidaritat-sanitat i consum 

per fer una ciutat per a les persones 
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La ciutat que m’estimo 


