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RN 2015-2019 
 
EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC), ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) I MOVEM SANT JUST - ENTESA (MSJ-E), 
com a conseqüència del resultat de les eleccions municipals de 24 de maig de 
2015  
 
MANIFESTEN: 
 

1. Que els/les onze regidores i regidors obtinguts: 6 PSC - 3 ERC - 2 MSJ-E, 
representen sobre el conjunt de disset que configuren la Corporació Local, la 
majoria absoluta. 

2. Que les tres formacions consideren que la fórmula d’un govern de coalició és 
positiva i enriquidora pel govern del nostre poble. 

 
ACORDEN: 
 
PRIMER: Constituir el govern municipal, amb els/les onze regidores i regidors electes, 
amb la forma d’un govern de coalició fruit de l’acord de les tres formacions abans 
esmentades. 
 
SEGON: El govern de coalició estarà presidit pel candidat del PSC, com a 
representant de la llista més votada a les eleccions municipals del 24 de maig de 2015. 
Josep Perpinyà i Palau ostentarà el càrrec d’alcalde. 
 
TERCER: Treballar de manera coordinada i conjunta, establint els mecanismes i els 
espais necessaris per fer efectiu un colideratge de l’estratègia municipal que emanarà 
d’un òrgan polític de direcció estratègica format per les tres formacions polítiques i que 
marcarà les línies bàsiques de funcionament de la corporació municipal. 
 
QUART: El colideratge del govern recaurà en la persona representant del PSC, que 
ostentarà l’alcaldia; un representant de la llista d’ERC, que ostentarà el lloc de 1r 
tinent/a d’alcalde, i un representant de la llista de MSJ-E, que ostentarà el lloc de 2n 
tinent/a d’alcalde.  
 
CINQUÈ: Visualitzar de manera clara i inequívoca la fórmula de govern de coalició no 
només a la pròpia estructura interna de l’ajuntament sinó en la política comunicativa 
municipal. 
 
SISÈ: Les tres formacions signants establiran una comissió de seguiment, revisió i 
grau de compliment d’aquest pacte municipal que es reunirà de manera ordinària amb 
una periodicitat semestral a comptar des de l’1 de juliol de 2015. 
 
SETÈ: Definir el programa de govern 2015-2019 a partir de la confluència dels eixos 
principals de les formacions polítiques sotasignants. El programa ha de garantir com a 
objectiu general la governabilitat de Sant Just Desvern, vetllant en tot moment pels 
interessos generals de la població, amb una visió estratègica de futur, d’esquerres, 
catalanista i amb accent independentista. 
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VUITÈ: Aquest programa fa èmfasi en els següents eixos de treball: 
 
Eix social i de les persones: eix de la dignitat 
 
El Govern prioritzarà les polítiques que promoguin un Sant Just on poder viure 
dignament i en condicions d’equitat, un Sant Just que permeti a tothom desenvolupar 
el seu projecte de vida. Cal una voluntat clara i explícita d’evitar situacions d’exclusió, i 
per això actuarem de manera coordinada i conjunta activant en aquesta direcció totes 
les àrees de l’ajuntament, les administracions supramunicipals, però també des de tots 
els recursos comunitaris, entitats, sectors, empreses i persones. Cal que es tingui 
especial atenció als col·lectius amb una vulnerabilitat més gran. És el nostre 
compromís com a govern d’esquerres incidir en aspectes clau com la garantia 
d’ingressos bàsics, el manteniment de l’habitatge, el foment de l’ocupació i l’accés 
universal als serveis socials municipals. 
 

 Millorarem la carta de serveis socials municipals existents perquè siguin de 
més fàcil accés i comprensió, on especifiqui clarament de quin servei es tracta, 
què ofereix, a quin col·lectiu va adreçat, com s’hi pot accedir, el cost del servei 
(si n’hi hagués), així com els tràmits administratius i requisits necessaris per 
sol·licitar-lo. Amb aquesta acció contribuirem a fer uns serveis socials més 
normalitzats i oberts i sobretot més eficaços. En farem una difusió proactiva, 
elaborarem materials especialitzats que arribin a qui hi pugui estar interessat. 
Tindrem especial cura de garantir un accés normalitzat, quotidià i sense 
estigmatitzacions en aquests serveis. 

 Mantindrem el programa “Cap llar sense ingrés” destinat a donar una ajuda 
temporal d’entre 400 i 600€ a aquelles famílies que no disposin de cap ingrés, 
perquè puguin garantir un mínim bàsic. 

 No ens podem permetre cap infant en situació de pobresa, i ens comprometem 
a fer que tots ells tinguin les necessitats bàsiques cobertes. En aquest sentit i 
com a pas important, seguirem garantint que cap infant de Sant Just es quedi 
sense menjador a l’escola, casal d’estiu i/o activitats extraescolars. De la 
mateixa manera col·laborarem amb els i les professionals que treballen amb la 
infància i els i les professionals del CAP per a detectar aquestes situacions. 

 Mantindrem una partida oberta, d’àgil gestió i amb diners disponibles per 
atendre a situacions d’emergències socials, que no puguin esperar, i seguirem 
oferint ajut per a pagar lloguers, hipoteques i consums energètics d’aquelles 
famílies amb majors dificultats econòmiques.  

 Garantirem els subministraments bàsics per a tothom. Promourem i farem 
tasques de mediació que es concretin en acords amb les companyies 
subministradores perquè no facin cap “tall” a les famílies i col·lectius més 
vulnerables. 

 Estendrem la utilització de la targeta moneder a disposició de les persones que 
ho necessitin, assegurant l’accés a una alimentació sana i equilibrada, amb 
presència normalitzada de carns, fruites, verdures i peix. Crearem mecanismes 
d’accés fàcil, normalitzat i confidencial a recursos alimentaris, per estendre el 
seu ús a tothom que es pugui trobar en una situació de dificultat de manera 
puntual o eventual. 
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 Seguirem impulsant el servei de teleassistència, el servei d’atenció a domicili i 
ajudes tècniques per a persones grans i persones amb dependència.  

 Treballarem per poder crear un programa de pisos compartits entre persones 
grans i persones joves, amb serveis compartits per abaratir despeses. 

 Duplicarem fins a arribar a 15 el nombre d’habitatges d’emergència social, 
destinats a donar resposta a situacions d’emergència social i donar cobertura 
temporal a les famílies que ho necessitin. 

 Augmentarem la base de joves menors de 30 anys que puguin accedir al 
programa d’ajuts per a l’emancipació “Emancipa’t” al mateix Sant Just, en 
duplicarem els recursos i en garantirem la continuïtat durant el mandat. Aquest 
és un programa destinat a subvencionar el lloguer d’habitatges a joves que 
s’emancipin compartint un habitatge ubicat al nostre municipi 

 Impulsarem una anàlisi dels serveis públics per a la implantació de la tarificació 
social i en qualsevol cas impulsarem bonificacions per als col·lectius més 
necessitats (aturats, jubilats, estudiants, famílies nombroses) 

 Donarem  compliment al II Pla de Gènere, on es recullen accions per reduir les 
desigualtats entre dones i homes i es fomenta la coeducació als centres 
escolars, dotant-lo dels recursos econòmics i humans necessaris i potenciant-
ne la projecció pública: 

o Revisarem els circuits per a una resposta ràpida i integral en els casos 
de violència masclista, donant assessorament, suport i protecció jurídica 
i psicològica a totes aquelles persones i/o famílies que pateixen casos 
de violència domèstica /o masclista i agilitzant i facilitant els canals de 
denúncia de situacions de vulnerabilitat. 

o Vetllarem perquè a tots els centres educatius del municipi no s’hi 
imparteixi una educació sexista i estereotipada. Promoure l’educació 
específica a instituts en temàtiques de gènere. Dinamitzar xerrades i 
tallers sobre: relacions afectives i sexuals no abusives, 
micromasclismes, pressió estètica, trastorns alimentaris, noves 
masculinitats, etc. Així com promoure xerrades a les AFA sobre 
estereotips i educació no sexista. 

o Formarem a la comunitat educativa sobre mediació per als casos d'abús 
escolar, així com en la prevenció de violència masclista entre els i les 
joves.  

 Fomentarem la prevenció als centres educatius i al Casal de Joves en temes 
de seguretat per a infants i joves (internet segura, programes contra l’ús de 
begudes alcohòliques, drogodependència, ...) en coordinació amb el personal 
de l’Ambulatori.  

 Conjuntament amb els professionals del CAP, dissenyarem i desenvoluparem 
polítiques de promoció de la salut. Apostem per aquestes iniciatives destinades 
a prevenir futures malalties. 

 Seguirem garantint els programes d’acompanyament a les persones amb 
discapacitat al municipi. Mantindrem una estreta col·laboració amb les entitats 
del sector per oferir la millor atenció possible en les activitats diàries, de lleure i 
la seva mobilitat, per permetre una vida el més normalitzada possible. 

 
Eix del poble educador 
 
El govern municipal ha de treballar per fer de l’educació una oportunitat per a tothom i 
sempre. Situarem l’educació com un dels pilars bàsics de l’acció de govern. Sant Just 
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és un espai ideal per desenvolupar el concepte de poble educador, on els valors i els 
coneixements siguin permeables a través dels espais formals i informals, entre 
generacions, entre col·lectius, i esdevingui un catalitzador que contribueixi a la cohesió 
social, la participació i la ciutadania.  
 

 Centrarem els esforços a defensar i potenciar l’etapa 0-3, mantenint l’oferta 
actual amb possibilitat d’augmentar si hi ha un augment en la demanda, 
especialment en els trams d’1 i 2 anys. Incrementarem el grau de reduccions 
de preu públic en funció dels nivells de renda per afavorir l’equitat en l’accés i 
estudiarem fórmules per abaratir els preus que paguen les famílies. 
Impulsarem els espais nadó i familiar per mantenir el caràcter integral de 
Marrecs 

 Impulsarem el projecte 0-6 establint noves fórmules de lideratge de la xarxa, 
apoderant les persones que hi participen i comunicant els seus resultats i 
treballs. 

 Posarem a disposició de la ciutadania una bona oferta d’educació al llarg de la 
vida, treballant de manera conjunta l’oferta formativa del municipi i establint una 
bona coordinació entre àrees de l’ajuntament i administracions supramunicipal. 
Potenciarem el Centre de Formació de Persones Adultes com a un recurs bàsic 
en aquest objectiu. 

 Acompanyarem als infants, joves i les seves famílies en el procés de 
creixement personal, a través d’espais de joc, espais comunitaris i 
equipaments, el projecte “Aprenem Plegats” i altres. Crearem el servei 
d’assessorament personal per a joves de 14 a 25 anys, amb vocació de ser un 
punt de referència on trobar una acollida per part de professionals en relació a 
diversos temes que preocupin als joves. 

 Situarem l’èxit escolar com una de les prioritats de la política educativa de Sant 
Just, impulsant el treball en xarxa per a l’èxit escolar amb la direcció i 
coordinació de la comissió d’acompanyament a l’escolaritat, i exigint que totes 
les administracions implicades o amb capacitat per col·laborar treballin de 
manera conjunta 

 Augmentarem el nombre de programes educatius que vinculin formació amb 
empreses, entitats i projectes de poble. 

 Garantirem unes escoles públiques de qualitat, ben mantingudes, eficients 
energèticament i integrades en el seu entorn. 

 Coordinarem projectes educatius amb altres ciutats del nostre país i d’arreu 
d’Europa, afavorint l’aprenentatge mutu. Mantindrem el vincle amb l’Associació 
Internacional de Ciutats Educadores (AICE), la Red Estatal de Ciudades 
Educadoras (RECE) i explorarem noves possibilitats que ens ofereixen els fons 
europeus per cercar col.laboracions que enriqueixin els nostres projectes i 
perspectives 

 Enfortirem el nostre compromís amb l’Educació en el lleure, col.laborant amb 
l’Agrupament Escolta Martin Luther King, l’Esplai Ara Mateix i altres entitats que 
puguin sorgir i impulsant el Casal de Joves com a servei complementari per als 
i les joves en la seva educació en el lleure. Reforçarem l’oferta d’educació en el 
lleure en els períodes no lectius.  

 Seguirem garantint els patis oberts de les escoles públiques del municipi fora 
de l’horari escolar, com a espai de convivència per a tota la població. 

 Donarem suport a la tasca de les Associacions de Famílies l’Alumnes (AFA), 
tant econòmics com d’altre tipus que contribueixin a l’èxit dels seus projectes 



        

Plaça Verdaguer, 2 
08960 – Sant Just Desvern 

Telèfon 93 480 48 00 
Fax 93 480 48 79 

c/e: ajuntament@santjust.cat 

 Ajudarem les escoles a seguir integrant els nens i les nenes amb necessitats 
educatives especials, ajudant en tot allò que sigui necessari, fins i tot 
contribuint al sosteniment de reforços a les aules per a una correcta atenció. 

 Apostarem per l’educació musical i artística com a peces fonamentals per 
l’educació de persones amb una mentalitat oberta i flexible. Seguirem donant 
suport i treballant perquè el Taller Municipal de Plàstica Carrau Blau i els 
Cursos d’Arts Plàstiques de Can Ginestar continuïn oferint els seus cursos per 
als infants i els adults. Cercarem opcions per fer més accessible a tothom la 
formació musical a Sant Just. 

 
Eix de la cultura, el patrimoni i les entitats 
 

 La xarxa d’entitats del poble és fonamental per a la cohesió social, la 
integració, el progrés i el benestar. Hem de seguir donant suport als seus 
projectes i fomentar la reflexió, les propostes i els projectes compartits i 
transversals, com el de la Festa Major, i col·laborar per aquestes puguin dur a 
terme les seves finalitats socials i contribuir a la dinamització de la ciutadania. 
Seguirem, doncs, treballant en l’organització de les festes tradicionals i 
populars amb les comissions de participació ciutadana per tal d’augmentar-ne 
la base i que pugui esdevenir un gran espai obert de debat, trobada i 
participació ciutadana, posant de relleu el lligam entre tradició i innovació en 
l’àmbit de la cultura popular. 

 Donarem suport al teixit associatiu, sobretot a agilitzar els tràmits 
administratius. Per això racionalitzarem els documents a presentar i crearem 
una finestra única d’atenció i gestió entre l’ajuntament i les entitats (culturals, 
educatives, juvenils, esportives, ...) del municipi. 

 Donarem suport als creadors promocionant espais per a artistes, a ser 
possible, en naus industrials de titularitat municipal, sota el sistema 
d’autofinançament del manteniment, els subministraments i la neteja al mateix 
temps que millorarem el suport als creadors, al teixit associatiu, i als 
organismes artístics i culturals de Sant Just. 

 Treballarem conjuntament amb les entitats en la proposta de creació d’una 
xarxa o coordinadora d’entitats amb els objectius de: 

 Dotar d’un espai de posada en comú i treball conjunt, un Casal d’entitats amb 
seu pròpia i corresponsabilitat entre entitats i ajuntament. 

 Dotar de més independència a les diferents entitats. 
 Crear nous vincles per tal de generar fortaleses i complicitat entre elles, 

propiciant la creació de nous projectes. 
 Dotar econòmicament la xarxa o federació per tal que puguin adquirir un dipòsit 

d’infraestructura per la realització d’actes.  
 Reformular els consells on participen el conjunt de les entitats i col·lectius 

empresarials del poble. Han de ser més que un simple espai informatiu per 
convertir-se en motors dinamitzadors de les polítiques sectorials locals, 
millorant la qualitat de la participació i propiciant espais de creació de projectes 
compartits. 

 Les sessions dels Consells es podran fer en espais d’entitats que en formin 
part o a d’altres espais comunitaris. Cal, també, que els Consells siguin oberts 
a tota la ciutadania i no només a col�·lectius concrets. 



        

Plaça Verdaguer, 2 
08960 – Sant Just Desvern 

Telèfon 93 480 48 00 
Fax 93 480 48 79 

c/e: ajuntament@santjust.cat 

 Posarem a l’abast de la població el patrimoni artístic de Sant Just amb 
l’exposició i/o instal�·lació d’obres d’art en diferents espais públics tant 
municipals com d’entitats. 

 Des de l’Ajuntament donarem el màxim suport a totes les entitats del món 
associatiu perquè es vagin adaptant a les noves lleis, entre elles a la Llei 
27/2014, de 27 de novembre de l’impost de  societats, perquè els seus efectes 
siguin els menors possibles per a les entitats.  

 Mantindrem el nostre compromís amb les entitats de cooperació que emprenen 
i donen suport a projectes solidaris en els territoris més desafavorits del 
planeta. 

 Impulsarem, preferentment, el treball amb entitats de banca ètica que tinguin 
per objectiu fer inversions en el tercer sector social i en cooperatives. 

 La policia local farà de mediadora en totes aquelles situacions on la 
convivència i la seguretat, tant individuals com col·lectives, ho requereixen.  

 
Eix de la sobirania i de la construcció nacional de Catalunya 
 

 Proposar en el primer ple municipal ordinari del nou mandat l’adhesió a 
l’Associació de Municipi per la Independència (AMI) i facilitar-ne la seva 
aprovació 

 El govern municipal vetllarà pel compliment dels acords adoptats en el marc del 
Parlament de Catalunya en relació al futur polític de Catalunya, com ja s’ha fet 
durant el període 2011-2015 

 El govern designarà, donat el cas, la persona que participi a l’Assemblea de 
Càrrecs Electes que eventualment es crei per donar suport al procés  

 
Eix del bon govern, la participació ciutadana, transparència i proximitat  
 

 El govern creu necessari transformar la relació amb la ciutadania partint de la 
base de diferents principis, entre els quals destaquen: 

o Una presa de decisions consensuada, que sigui un reflex de la pluralitat 
del govern i que compti amb l’oposició en tot allò que calgui, amb una 
informació puntual i adequada. 

o La màxima transparència i facilitat d’accés de la informació relativa a la 
gestió municipal. Aplicar els sistemes de dades obertes, de fàcil accés i 
consulta per part de la ciutadania a través del Portal de Transparència i 
Dades obertes que haurà d’estar operatiu a 1 de gener de 2016. 

o La política comunicativa ha de ser clara, acurada i contrastada. 
o Un esforç constant per promoure noves fòrmules de participació 

ciutadana amb claredat en els objectius i àmbits de participació, així 
com dels compromisos adquirits per part de tothom. Prenen especial 
importància la participació en reflexions i/o presa de decisions sobre 
temes municipals a través de diferents instruments 

 Elaboració del Pla d’Acció Municipal i els plans sectorials que 
se’n derivin. 

 Revisó dels Consells municipals sectorials 
 Impuls d’un pressupost participatiu 
 Consultes ciutadanes vinculants sobre temàtiques locals: 

S’acorda fer-ne mínim una en aquest mandat. 
 Obertura a la població de les Juntes de Govern Local 
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 Sessions de control periòdiques de la ciutadania al conjunt de la 
corporació municipal. Com a mínim 1 cop l’any i fora de la Casa 
de la Vila 

 Incorporar i fomentar la utilització de les eines TIC en els 
processos de participació ciutadana 

 Farem que l’ajuntament i els equipaments municipals siguin 
permeables a nous models participatius. Les associacions i les 
entitats són opcions de participació en els afers municipals i cal 
saber aprofitar-ho. 

o Simplificar els tràmits administratius, reduïr significativament els temps 
de resposta a 30 dies i aprofitar al màxim les possibilitats de la 
tramitació electrònica. Generarem un sistema finestreta única per a 
col·lectius específics: per al sector de les entitats socials i per al sector 
del comerç, l’ocupació i l’emprenedoria. 

o Estendrem i normalitzarem les enquestes de satisfacció dels serveis 
públics, per conèixer si aquests responen als estàndards de qualitat 
desitjables 

o Analitzarem la creació d’una figura de proximitat en els barris, com a 
element que ajudi a una major proximitat de la ciutadania amb la gestió 
municipal. 

 
Eix de la governança interna  
 
Cal treballar de manera coordinada i conjunta, establint els mecanismes i els espais 
necessaris per fer efectiu un colideratge de l’estratègia municipal que emanarà d’un 
òrgan polític de direcció estratègica format per les tres formacions polítiques i que 
marcarà les línies bàsiques de funcionament de la corporació municipal. 
 
Aquest òrgan de direcció política, que pren de manera provisional el nom de Comitè 
Estratègic, serà l’encarregat de marcar els criteris de l’acció de govern i un seguiment 
constant de l’activitat  de l’ajuntament. 
 
Comitè estratègic 
 
Composició: 1 membre de cada grup polític de govern. Altres persones de perfil tècnic 
o polític podrà assistir a les reunions, prèvia invitació. 
 
Mecanisme d’adopció d’acords: Per consens. 
Periodicitat: Setmanal. 
Funcions: 
 

 Seguiment del dia a dia de l’activitat municipal 
 Impuls del Pla d’Acció Municipal (PAM) marcant criteris i calendaris.  
 Marcar les accions prioritàries dels primers 6 mesos de mandat 

o Impacte de l’LRSAL . Estructura orgànica. 
o Pressupost 2016. 
o Planificació de la política econòmica i fiscal del mandat. 
o Projectes estratègics a impulsar de manera immediata: habitatge, 

projectes de formació per a l’ocupació, comunicació i visualització, 
revisió i actualització si s’escau del Reglament de Participació 
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Ciutadana (referèndums, consultes, informació, …), adaptació a la Llei 
de la Transparència. 

o Impulsar el debat polític a l’equip de govern i el debat tècnic al comitè 
tècnic i vetllar per una bona coordinació. 

 
En relació a la comunicació pública;  
 

 Els mitjans de comunicació municipals visualitzaran la governança i el 
colideratge del govern municipal, per exemple, amb articles de l’alcalde i els 
dos primers tinents d’alcalde a cada Butlletí. 

 Els partits signants del pacte prioritzaran una informació de qualitat sobre els 
serveis i equipaments municipals, així com l’activitat desenvolupada en el 
municipi i les veus de les persones protagonistes.  

 Potenciar canals de comunicació ja existents amb la ciutadania i obrir-ne de 
nous per millorar els fluxos d’informació, la interactivitat i la participació dels 
veïns en la vida del municipi. Les noves Apps ciutadanes són una bona eina. 

 Revisió del conveni amb ETV per millorar la visibilitat del govern de coalició. 

 
Eix del foment del comerç, l’ocupació, l’emprenedoria i la dinamització 
econòmica 
 

 Tot i les baixes taxes d’atur locals, el foment de l’ocupació és bàsic per garantir 
una vida digna i amb noves oportunitats. Dotarem el pressupost municipal 
d’una partida específica per a plans d’ocupació que permeti que durant el 
mandat 2015 - 2019 fins a 200 persones puguin ser beneficiàries d’algun pla 
d’ocupació. Els col·lectius prioritaris seran les persones majors de 45 anys; 
persones joves a la recerca de la primera feina i col·lectius amb poca formació 
o altres situacions que no n’afavoreixin l’ocupabilitat. Aquests plans cercaran la 
complicitat amb el Servei Català d’Ocupació, recursos d’altres administracions, 
entitats i empreses del municipi. 

 Crearem dos nous programes per abordar la manca de coneixement d’idiomes 
i la necessitat d’impulsar el reciclatge professional i/o reorientació cap a altres 
sectors econòmics. Apostem, sense perjudici del sector privat, per un centre  
d’idiomes i de trobada internacional, on s’aprenguin diferents llengües i es 
fomentin espais de conversa, així com una Escola-Taller comarcal on 
s’introdueixen noves formacions tenint en compte la demanda del sector 
econòmic. 

 Elaborarem un Pla de Formació que ajusti l’oferta formativa que s’imparteix en 
els equipaments del municipi  a les necessitats de la ciutadania, fent especial 
èmfasi en la formació ocupacional. 

 Elaborarem un Pla de millora del comerç, l’emprenedoria, l’ocupació i l’empresa 
amb accions com: 

o Una finestreta única d’assessorament i promoció de negocis locals. 
o Dinamitzar eixos comercials i polígons industrials. 
o Foment del comerç de proximitat i “KM 0” 
o Cens d’espais comercials i empresarials buits per facilitar l’ocupabilitat. 
o Foment de l’ús de terrenys agrícoles en zones de transició entre la 

trama urbana i el Parc de Collserola. 
 Mantindrem el programa d’ajuts al lloguer per ocupar naus industrials buides i 

ajudar a recuperar l’activitat econòmica als polígons industrials. 
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 Dinamitzarem el grup d’empreses existent a Sant Just Diagonal, que 
actualment compta amb un espai de Coworking i despatxos per a persones 
emprenedores, i l’ampliarem en cas que augmenti la demanda.� 

 
Eix de finances públiques 
 

 Defensarem una fiscalitat moderada i un nivell d’endeutament baix. 
 Impulsarem la Banca Ètica en les finances municipals.  

 
Eix del territori  
 

 Desenvoluparem la parcel·la del Pont Reixat – Av. Baix Llobregat – Ctra. Reial 
a fi que s’hi instal·lin noves activitats econòmiques generadores d’oportunitats 
laborals. 

 En el desenvolupament del projecte metropolità d’allargar la Diagonal fins a 
Sant Just, vetllarem pel manteniment del nostre model de poble i vigilarem 
possibles interessos especulatius.  

 Obrirem al públic els jardins de Can Freixes, una intervenció que permetrà 
millorar la connexió a peu entre el barri del Canigó i el centre del poble.  

 Duplicarem els recursos de la Unitat Ràpida, una brigada destinada a fer 
petites millores de manteniment a la via pública. 

 Exigirem a les companyies perquè soterrin o millorin la seva xarxa aèria, 
actuació que està pendent a determinats carrers de Sant Just. A part, 
cablejarem amb fibra òptica el parc de negocis de Sant Just Diagonal, únic punt 
del poble encara no cablejat.  

 Establirem un corredor verd per a vianants que uneixi el polígon Sud Oest amb 
el pont de Can Padrosa.  

 Disposar d’un Pla d’Equipaments, que analitzi activitat, serveis i funcionament. 
 Farem la inversió necessària per garantir el bon funcionament de tres 

equipaments molt utilitzats que necessiten una renovació: el complex de la 
Bonaigua, el camp de futbol i la Sala Municipal de l’Ateneu. La millora de la 
coberta de la sala municipal de l’Ateneu és una inversió prioritària. 

 Publicarem el catàleg de patrimoni arquitectònic local i en farem difusió de 
forma didàctica a fi que arribi a tothom. 

 Seguirem garantint que La Vall no s’urbanitzi.  
 Diem NO a la MAT i preservarem Collserola d’aquesta infraestructura 

energètica. 
 Inclourem una zona intermèdia entre el Parc de Collserola i el nucli urbà on es 

permeti i faciliti l’activitat agrícola i ramadera 
 Promourem que el nou Pla Especial de Collserola indiqui que les zones 

qualificades actualment per a equipaments tant dins del Parc com en el seu 
entorn (Can Gelabert, Can Roldan, Can Biosca, Can Cortès) passin a ser 
forestals o agrícoles 

 Promourem que s’estableixi un ordenament global i homogeni dels usos socials 
i recreatius del Parc de Collserola i que se n’estableixi un sistema de control 
conjunt per a tot el Parc: cacera, ciclisme, ús nocturn, impacte lumínic, etc. 

 Treballarem per fer una nova connexió més integradora i respectuosa amb 
l’espai natural per a unir el barri de Mas Lluí i la Rambla Sant Just.  

 
Eix Mobilitat i transport 
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 Aprovació del II Pla de Mobilitat urbana de Sant Just Desvern, on s’inclouran 

accions com:  
o Reclamar de nou el pas del Trambaix per la carretera Reial fins al Pont 

d’Esplugues. 
o Anàlisis de les línies de transport públic per a fer-les més eficients i per 

millorar el servei (Just Tram, Just Metro L10, 63, 157, L46). Proposem 
la L10 cada 20 minuts a la zona de Mas Lluí. 

o Farem una connexió per a bicicletes i vianants que uneixi la Ctra. Reial i 
l’Hospital Broggi per l’Av. Baix Llobregat. 

o Millorarem la connectivitat amb les estacions de Renfe de Sant Joan 
Despí i Sant Feliu de Llobregat, amb transport públic i amb carrils bici.  

o Demanarem i treballarem per aconseguir una millora de la connectivitat 
en transport públic de Sant Just amb la resta de la comarca, fugint de la 
centralitat de Barcelona en el disseny de les línies i aprofitant al màxim 
l’intremodalitat.  

o Fomentarem l’ús de la bicicleta tot millorant les connexions amb els 
municipis veins i amb les línies troncals de transport.  

o Crearem comissions de treball amb els pobles veïns per tal de 
coordinar-nos en temes de circulació, vialitat i transport públic i farem 
sentir la veu de Sant Just als fòrums on es debati la mobilitat que afecta 
al nostre municipi.  

o Pensarem en l’espai públic des de la perspectiva dels trajectes a peu, 
invertint les prioritats. 

o Tindrem carrers més segurs i millorarem la circulació pacificant, 
analitzant i canviant, si s’escau, els sentit de vialitat dels carrers amb 
l’objectiu d’assolir zero accidents de trànsit. 

o Revisarem les ubicacions dels aparcaments destinats a persones 
minusvàlides per fer-los realment accessibles a les seves condicions 
així com també l’accessibilitat de tots els edificis de titularitat pública. 

o Aparcaments per a bicicletes i motocicletes davant dels passos de 
vianants per tal de millorar la visibilitat i reduir els accidents a zero. 

o Crearem una xarxa d’aparcaments per a bicis i bicis elèctriques i 
estudiar la reintroducció del sistema de l’AMB Bicibox, analitzant els 
llocs claus d’ús. 

o Instal·larem de rampes a les escales dels diferents barris i parcs 
existents en espais públics per tal facilitar la mobilitat de les persones 
usuàries. 

 
Eix de sostenibilitat, medi ambient i eficiència energètica 
 

 Els serveis municipals han de ser un exemple en eficiència i estalvi econòmic. 
Seguirem reduint el consum en els equipaments i mobiliari urbà per rebaixar la 
despesa pública.  

 Impulsarem campanyes de conscienciació perquè la població apliqui aquests 
criteris als seus habitatges i edificis.  

 Promourem les energies renovables en instal·lacions públiques, i facilitarem la 
creació d’instal·lacions privades en habitatges i empreses. L’objectiu a mig i 
llarg termini d’aquesta política és la progressiva autosuficiència energètica del 
nostre municipi. 
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 L’ajuntament haurà d’establir els canvis necessaris perquè l’energia que 
consumeixin els serveis municipals sigui de procedència renovable. 

 El Govern considera oportú traslladar la deixalleria per acostar-la més a la 
trama urbana i fer-la així més accessible. Caldrà debatre sobre la seva millor 
ubicació. La nova deixalleria haurà de tenir espais destinats a la reutilització, 
reciclatge i separació. 

 Impulsarem una gran campanya de debat i sensibilització sobre la necessitat 
de reduir el volum de residus generats i de separar-los en les diferents 
fraccions. Aquest debat es farà entorn la convocatòria d’una consulta ciutadana 
vinculant sobre quin ha de ser el millor sistema de residus per Sant Just. 

 L’eficiència en el consum d’aigua en tots els serveis municipals s’ha de 
potenciar en aquest mandat, i caldrà promoure la utilització d’aigües 
subterrànies i pluvials. 

 
Eix Habitatge 
 

 Constituir el "Parc d'Habitatges Públics de Lloguer" a partir dels ja existents i 
gestionats per Promunsa i elaborarem un pla consensuat que marqui la línia a 
10 anys vista per dotar Sant Just de nous habitatges públics de lloguer.  

 Dins el Parc d’Habitatges, el govern treballarà per establir els grups que es 
consideri convenient, atenent fonamentalment als diferents criteris i condicions 
d’accés (gent gran, joves, famílies).  

 Per finançar aquest programa, es comptarà amb els ingressos provinents de: 
o Patrimoni Municipal del Sòl.  
o Els ingressos del futur “Fons de l’habitatge”: que es nodrirà de les taxes 

i impostos d’obres i altres que es considerin oportuns i vinculats amb el 
territori. També formaran part dels ingressos d’aquests fons els 
ingressos provinents dels lloguers dels nous habitatges incorporats al 
parc públic d’habitatges de lloguer i que no estiguin vinculats a 
compromisos financers ja adquirits per l’empresa municipal Promunsa.  

o Els ingressos provinents de partides municipals habilitades a tal efecte 
o Una part dels aprofitaments urbanístics que es generin durant el mandat 

 Incorporarem 15 habitatges de lloguer en el període 2015-2019  
 Construïrem 50 habitatges de venda al Mas Lluí a preus molt assequibles 

 
Punts pendents de concreció  
 

o Creació d’una figura de proximitat en els barris, com a element que 
ajudi a una major proximitat de la ciutadania amb la gestió municipal. El 
Govern municipal debatrà quina és la figura més efectiva per aproximar 
la política als barris. 

o En el cas de celebració de referèndum i consultes ciutadanes sobre 
temàtiques locals, cada formació política adoptarà la posició que 
consideri més convenient. 

o A debat la ubicació de la deixalleria actual.  
o S’analitzarà amb detall la possibilitat de crear el “HUB Sant Just” a 

l’entorn de la cruïlla entre Carretera Reial i Rambla Sant Just; una 
estació intermodal de connexió de la majoria de transports que passen 
pel municipi (bus urbà, TMB, Tramvia i autobusos Interurbans) on tots 
els transports estaran coordinats i integrats.  
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o Analitzar l’impuls d’un espai autogestionat per entitats o col·lectius 
artístics.  

o Analitzarem i debatrem la possibilitat que l’ajuntament recuperi el 
control del servei d’aigua al municipi.  

o  

NOVÈ: S’adjunta el cartipàs.  
 
 
DESÈ: Les persones sotasignants de les tres forces polítiques es comprometen a 
donar compliment al pacte de govern durant el mandat 2015-2019:  
 
Signatures:  
 
1er Secretari del PSC  President d’ERC   Representants de 
MSJ-E 
 

 


