Articles Butlletí juny
PSC-CP
Festa Major
Durant tot l’any la ciutat és plena de vida, activitat i alegria. Ara bé, durant el mes de juny aquesta
vitalitat s’intensifica d’una manera extraordinària. Aquest és el mes que s’acaba el curs escolar,
arriben al final i celebrem les cloendes de totes les activitats de què hem gaudit durant el curs,
comença la calor i els dies es fan més llargs convidant-nos a viure intensament els carrers i les
places de la nostra ciutat.
Aquest és el mes, també, de la nostra Festa Major, perquè a Sant Joan Despí comencem l’estiu amb
la nostra festa grossa per continuar durant tot el mes de juliol amb plena activitat de carrer. La Festa
Major és cultura, és tradició, és sentiment, i és nostra.
La nostra Festa Major arriba amb la nit de Sant Joan, arrelant la nostra cultura tradicional
mediterrània, amb la revetlla, la llum, el foc, la festa, el cava i la coca de Sant Joan... Amb un munt
d’activitats per a tots els dies, per a tots els gustos i per a totes les edats que ens faran gaudir de la
màgia de la festa, del moment amb intensitat al costat de la nostra gent... del comerç, de la música,
del joc, de les nostres magnífiques entitats…
Però l’estiu, amb la Festa Major, les vacances, la calor i l’ús intensiu de l’espai públic no amaga el
treball , sempre constant i atent, al voltant de donar resposta a les necessitats de la nostra ciutat i les
seves persones, perquè volem que aquesta alegria, aquesta joia, aquest gaudir l’estiu sigui per a
tothom.
Des del PSC de Sant Joan Despí us volem desitjar la millor Festa Major i us volem engrescar a
continuar sentint la ciutat també a l’estiu, amb els casals per als més menuts i amb la resta
d’activitats i programes per als més grans. Perquè la nostra ciutat no seria res sense la seva gent, la
gent que li dóna vida, que la fa tal com és.
Ens veiem als carrers i si voleu, també, a la nostra caseta al recinte firal. Bona Festa Major per a
tothom!
SíSePuede/SíQueEspot
Necessitem un canvi de model
Es van complir, el passat dia 24 de maig, els dos anys de la nostra arribada a l’Ajuntament i del
nostre treball des de l’oposició, exercida de manera crítica, responsable i constructiva, treballant per
un nou model de municipalisme, en benefici sempre de la ciutadania de Sant Joan Despí .
En l’últim ple municipal el nostre grup va presentar una moció demanant que s’eliminés la
disposició addicional 27, dels pressupostos generals de l’Estat, que anava directament en contra dels

drets dels treballadors i treballadores i de l’autonomia local, aquesta moció es va rebutjar amb el vot
en contra del PSC.
Era aquesta una disposició que podia significar, fins i tot, la derogació de l’Art. 44 de l’Estatut dels
Treballadors per a tot el sector públic. Pràcticament la totalitat dels Ajuntaments del nostre voltant
ha votat a favor d’aquesta moció per unanimitat, i fins i tot la FMC mostrava el seu rebuig a aquesta
disposició. La pressió exercida ha permès modificar el redactat final introduint alguna millora.
Malauradament el nostre Ajuntament no ha estat entre els que han exercit aquesta pressió.
Considerar, com és el cas del nostre, que un Ajuntament s’ha de gestionar com una empresa, porta a
aquest tipus d’incoherències.
Aquest model de gestió de tipus empresarial, amb una clara tendència a l’externalització dels
serveis, és fàcil d’aplicar, però suposa una clara pèrdua de beneficis socials, fent prevaler sobre ells,
els beneficis econòmics.
Com dèiem el mes passat tenim ara l’oportunitat d’aconseguir millorar els dèficits existents en el
nostre municipi en l’atenció a la gent gran, amb la creació d’un centre de dia. Que no sigui
competència municipal no ha de suposar un fre per a aconseguir-ho.
No podem continuar instal·lats en la centralitat de les competències. Hem de explorar els límits i
trobar noves vies. Aquest és el nostre model.
Finalment, aquest mes celebrem la nostra Festa Major i no volem deixar passar l’ocasió de desitjar
als nostres veïns i veïnes que gaudeixin al màxim d’ella.
ERC-MES-AM
Dos anys
Som a mitja legislatura, moment de fer balanç de la feina feta.
Des de l’inici, el govern municipal va cercar acords amb PP i Cs enlloc que amb la resta de grups
d’esquerres, com en el cas de la representació a ADSA, on PP i Cs (quarts i sisens) hi són presents
en comptes de la segona i tercera força (SJSQEP i ERC).
Hem fet una oposició constructiva però contundent, amb acords amb la pràctica totalitat de grups,
també amb Cs i PP, en temes locals en els quals el rodet del Govern (PSC, ICV-EUia i CiU) ha
vulnerat sovint els drets de l’oposició. Lògicament, pel que fa al procés català la distància que ens
separa de l’altre tripartit, el dit unionista amb PSC, PP i Cs, s’ha palesat en les mocions i accions
presentades.
La intenció de la nostra candidatura, integrada pels companys de MES i per independents,
prioritzava treballar per les preocupacions de veïns i veïnes. Així ho hem fet, amb aportacions i
esmenes a pressupostos i ordenances fiscals, amb múltiples preguntes al Ple i amb mocions sobre
transparència, participació, carrils bici, cultura, patrimoni, bones praxis, etc. Cal esmentar als

companys i companyes de les Jerc amb les seves contínues aportacions en temes que afecten la vila,
sempre defensant valors primordials com són igualtat de gènere, ecologisme, antifeixisme, etc.
Continuarem, ho duem a l’ADN, donant suport i reconeixent al Govern quan cal però, convençuts
que incidim en les seves accions, sent més crítics i contundents que ningú quan toqui, i sempre
mantenint les bones formes.
Volem desitjar-vos una Bona Festa Major. Com des de fa més de 25 anys, ens trobareu a la nostra
caseta-bar durant aquests dies. Us esperem!
Cs
El bilingüismo no es un problema
No deja de sorprendernos que habiéndonos acusado en alguna ocasión de generar un problema
donde no lo había, el PSC plantease una moción en el pasado pleno para obligar a rotular las señales
de tráfico SOLO EN CATALÁN. Cosa que es más allá de plantear un problema lo que es seguro
que no crea ninguna solución para nuestros vecinos.
En nuestro grupo municipal nos preguntamos en que mejora la calidad de vida de los vecinos de
Sant Joan que las señales estén en una sola lengua…curiosamente la menos hablada de los
habitantes del conjunto de nuestro municipio. Especialmente muy poco hablada en algún barrio en
concreto.
Para realizar la moción el PSC utilizó una parte del Estatut, concretamente el artículo 6.1, en que
dice “la llengua propia de Catalunya és el català.”
Nosotros preferimos atender al punto 6.2 en el que dice : “El catalán es la lengua oficial de
Cataluña...También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Todas las
personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho
y el deber de conocerlas. Los poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias
para facilitar el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 32, no puede haber discriminación por el uso de una u otra lengua”
En mans del PSC està complir o no tots dos punts, des de Ciutadans Sant Joan Despí seguirem
apostant pel bilingüisme com ho hem fet sempre a les nostres xarxes socials, els nostres butlletins
informatius, la nostra columna en aquest bulletí i les nostres intervencions públiques.
Un bilingüisme que és qui reflecteix la realitat del carrer i és qui veritablement no genera
problemes.
T’esperem en la nostra caseta en el recinte firal durant la festa major. Estarem encantats de poder
atendre’t.
Per a qualsevol suggeriment o aclariment poden contactar amb nosaltres en el nostre email
Cs@sjdespi.net a les xarxes socials Twitter: @CsSjDespi , Facebook , Instagram o en el telèfon

617309215.
ICV-EUiA-E
Som útils per a la nostra ciutat
Ara fa dos anys de les eleccions municipals, i ICV-EUiA seguim formant part del govern de la
ciutat, ara, amb la Margi Gual al capdavant de la Regidoria d’Acció Social i Igualtat, la Juana Cano
com a portaveu del Grup Municipal de la coalició, i amb tot l’equip de la coalició al servei de la
ciutat. Homes i dones que cada dia estan participant a la vida quotidiana de la ciutat, a les entitats,
les marees... perquè la participació i el compromís és un dels eixos fonamentals de la nostra acció
política.
Estem complint els compromisos que expressàvem al nostre programa contribuint a fer un govern
municipal més plural i d’esquerres, influint positivament i millorant la ciutat i la vida de les
persones, amb plena lleialtat, i alhora defensant sempre les nostres pròpies posicions. Treballant des
de l’Ajuntament, però també a peu de carrer recollint les necessitats dels nostres veïns i veïnes,
alhora que exigint al Govern de la Generalitat i de l’Estat el desenvolupament de les seves
competències, i promovent la mobilització ciutadana per revertir les retallades que amb l’excusa de
la crisi ens van aplicar.
Fem un balanç positiu, ja que a la ciutat hem avançat en propostes en relació a la igualtat, als drets
socials i nacionals; al foment de l’ocupació, al comerç i l’economia; l’habitatge, l’educació, la salut,
el lleure, l’esport i la cultura; la sostenibilitat i el transport públic; la governança des de la
participació i la transparència. Posant atenció a totes les persones, en especial les que es troben en
situació més vulnerable i atenent la diversitat de les seves necessitats.
ICV-EUiA continuarem treballant amb la vocació de servei que hem mantingut al llarg dels anys,
amb la gent i per a la gent, pensant en la suma d’esforços que ha d’aconseguir una ciutat
cohesionada i socialment justa. Estem a la vostra disposició a icvea@sjdespi.net.

PP
Al gobierno de Sant Joan Despí no le gustan los animales
El PSC e ICV votaron en contra de defender la dignidad de los animales en Sant Joan Despí
Desde Partido Popular de Sant Joan Despí, presentamos una moción para mejorar el actual centro
de acogida de animales. Creemos que es importante mejorar estas instalaciones, para que nuestros
compañeros de cuatro patas vivan una vida digna y sean atendidos como se merecen.
El trato con nuestro amigos de cuatro patas en Sant Joan Despí es lamentable, en vez de solucionar

los problemas, existe una política de persecución y de postureo. Nos quieren hacer creer que de cara
a la galería todo va bien, pero lo cierto es que no es así, sin ir mas lejos la situación de los pipicans
es una vergüenza, ni están cuidados, ni limpios, ni con medidas de seguridad ni de higiene mínimas.
Desde el Partido Popular solicitamos la creación de una comisión de trabajo sobre el bienestar
animal que de respuesta al interés y la inquietud de muchos vecinos de nuestra ciudad sobre la
tenencia responsable de los animales.
Entre todos debemos hacer de Sant Joan Despí una ciudad responsable cívica, a pesar de que el
gobierno no lo quiera, debemos trabajar para conseguir una mejor gestión administrativa en nuestro
Ayuntamiento con la creación de una oficina de Protección y Bienestar Animal Municipal.
Debemos también concienciar a los vecinos de Sant Joan Despí sobre la tenencia responsable de
nuestros amigos de cuatro patas, promoviendo campañas de educación y respeto, debemos
conseguir que Sant Joan Despí sea una ciudad amiga de los animales.
Desde el Partido Popular te pedimos que nos ayudes a conseguir que Sant Joan Despí sea una
ciudad amiga de los animales.
Desde este articulo queríamos aprovechar para felicitar a todos los vecinos una ¡Feliz Fiesta Mayor!
@ppsjd @ManuelopezDespi manuellopez@sjdespi.net
CiU
Assegurar el bo social
La Generalitat ha presentat esmenes a la proposta de bo social que ha elaborat el govern de l’Estat,
amb la voluntat de fer aportacions al contingut per tal de garantir i millorar la cobertura contra la
pobresa energètica de les persones en situació de vulnerabilitat econòmica. Les esmenes s’han
elaborat a partir de la proposta catalana de bo social, que es va elaborar el passat febrer
conjuntament amb les entitats socials, i que tenen com a objectiu preservar el nivell de protecció
que ofereix la Llei 24/2015 a les persones en situació de pobresa energètica.
La mesura del Govern central no ofereix una cobertura completa ni equitativa a les persones en
situació de pobresa energètica.
La Generalitat també apunta que la consideració de consumidor en risc d’exclusió social no es pot
limitar només a aquells ciutadans que ja siguin atesos pels serveis socials autonòmics i locals. El
Govern català considera que tots els ciutadans que pateixen pobresa han de ser tractats en
condicions d’igualtat per la llei.
En aquells aspectes relacionats amb la cobertura del bo social, la Generalitat també advoca per
ampliar-la al gas canalitzat i el butà; per l’aplicació de l’IVA reduït als subministraments bàsics de
la llar i del superreduït a les persones en situació de vulnerabilitat; per ampliar els límits d’energia
sobre la qual s’aplicarà el descompte en cada període de facturació; i per tenir en compte els criteris

geogràfics i climàtics a l’hora de calcular els nous límits.
Finalment, les aportacions de la Generalitat inclouen l’aplicació d’un règim sancionador a
l’incompliment d’aquesta normativa.
Des del Partit Demòcrata (PDeCAT) treballem per assegurar el bo social a les persones vulnerables.

