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Belén García Criado 

 

 

Lloc de naixement Astúries 

Data de naixement 3 de juliol de 1963 

Càrrec Alcaldessa  

Partit polític PSC 

Membre de Junta de Govern  

Membre de comissions informatives 

Correu electrònic: alcaldessa@sjdespi.net 

Xarxes socials  

Facebook 

Instagram 

Perfil  

Belén García Criado és alcaldessa de Sant Joan Despí des del 8 d'octubre de 
2021. 
 
Nascuda al juliol del 1963 a Astúries, es va traslladar a la ciutat poc després, a 
l'abril del 1966.  
 
Pedagoga de professió, és llicenciada en Ciències de l'Educació i habilitada com 
a Educadora Social. En l'àmbit laboral és funcionària del Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya i ha treballat, tant en l'àmbit públic com 
al privat, com a formadora i orientadora laboral, així com en l'àmbit de les 
persones amb diversitat funcional.  
 
La justícia social, els drets de les persones i la igualtat han estat sempre 
presents en la seva vida, sent sòcia i participant activa a diferents entitats, com 
ara la Creu Roja, l'Associació contra el càncer de mama de Sant Joan Despí 
(Dacma) o l'Associació de dones progressistes de Sant Joan Despí, de la qual en 
fou sòcia fundadora.  
 
És membre del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) on ostenta el càrrec 
de primera secretària de l'agrupació local de Sant Joan Despí i militant del 
sindicat Unió General de Treballadors (UGT), d'on va ser secretària 
d'organització de la federació comarcal. 
 
La seva experiència en la gestió pública està avalada per les diferents 
responsabilitats que ha exercit a l'Ajuntament de Sant Joan Despí, d'on ha estat 
coordinadora del govern, presidenta de l'àrea de Territori i Sostenibilitat i de 
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l'Àrea de Serveis a la Persona, així com regidora de Promoció Econòmica, 
Comerç i Ocupació i d'Educació i Família. 

Pedagoga. Llicenciada en ciències de l'educació. 

Educadora social (habilitada) 

Sòcia i participant activa a entitats com Creu Roja i l'associació de càncer de 
mama de Sant Joan Despí (Dacma), així com de l'Associació de dones 
progressistes de Sant Joan Despí de la que fou sòcia fundadora. 

És membre de la UGT (Unió general de treballadors) i Primera Secretària del 
PSC de Sant Joan Despí. 

Al mandat 2015-2019 va ser primera tinenta d’alcalde i regidora de l’Àrea de 
Territori, Espai Públic i Medi Ambient. 

 

Retribució anual bruta 60.222,56€ 


