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Presentació de l’Equip de Govern

Amb aquest document volem fer arribar a la ciutadania totes 
aquelles accions noves que han sorgit a partir de les línies 
polítiques d’esquerres, progressistes i catalanistes que es van 
pactar ara farà 4 anys entre els 3 partits que hem estat al 
Govern (PSC,ICV-EUiA i Junts per Sant Just).

La situació general, marcada per la crisi econòmica, ha 
condicionat les polítiques, els projectes i les inversions d’aquest 
mandat. La reducció continuada del pressupost municipal 
durant 3 anys, el fre a les inversions per manca de recursos 
provinents d’altres administracions, les noves lleis que 
dificulten la prestació de serveis des dels ajuntaments... han 
marcat, sens dubte, les polítiques d’aquests quatre anys.

Tenir un ajuntament sanejat ens ha permès continuar reduint 
el deute fins al 41,01% (desembre 2014) i contenir la despesa. 
Gràcies, també, a tenir molt clares les prioritats d’aquest Equip 
de Govern, hem pogut, reduint les inversions i amb una pressió 
fiscal moderada, ajudar i acompanyar les persones del municipi 
afectades directament per la crisi i mantenir, pràcticament en la 
seva totalitat, els serveis públics.

No hem d’oblidar, tot i no aparèixer en aquest document, totes 
les feines i gestions relacionades amb el dia a dia que s’han 
continuat fent per mantenir la prestació dels serveis públics 
que ja oferia l’Ajuntament de Sant Just Desvern quan vam 
arribar al Govern. Tampoc, aquelles tasques, que, tot i que no 
es veuen, requereixen un treball i posicionament polític ferm 
i que condicionen el futur del municipi, dins i fora del nostre 
terme municipal.

La reducció del pressupost de l’Ajunta-
ment, les noves regulacions i decrets del 
Govern de l’Estat i de la Generalitat, la 
reducció progressiva de les aportacions 
d’altres administracions i la nova Llei de 
Racionalització de l’Administració Local 
han afectat les competències que, fins 
ara, havien tingut els ajuntaments.

 » Reducció quasi a la meitat del pressu-
post municipal, els 3 primers anys

 » Nova Llei d’estabilitat pressupostària 
que condiciona el pressupost i limita 
la capacitat d’endeutament dels ajun-
taments

 » Reducció d’aportacions de la Genera-
litat per cobrir les quotes de l’Escola 
Bressol i beques menjador, de les quals 
s’ha fet càrrec l’Ajuntament.

 » Haver de fer front a la nova llei recen-
tralitzadora de l’Estat que allunya dels 
municipis competències educatives, 
sanitàries, d’atenció social... i que per-
judica la qualitat dels serveis prestats 
des dels ajuntaments

Sant Just ha reduït, aquests 4 anys, 
el nombre de persones que estaven a 
l’atur i s’ha situat, al desembre de 2014, 
amb una taxa del 8%, la més baixa de 
la comarca, 6,6 punts per sota de la del 
Baix Llobregat (14,6%). També s’han tirat 
endavant diverses accions per impulsar 
la creació de noves empreses i del Centre 
de Negocis santjust-diagonal.

 » Ajuts per a la contractació de persones 
aturades de Sant Just

 » Bonificacions, exempcions fiscals i 
ajuts al lloguer per a noves empreses

 » Creació de dos espais coworking (Mas 
Lluí i santjust-diagonal) i posada en 
marxa dels espais creatius per facilitar 
l’emprenedoria

 » Flexibilització de normatives i ajuts 
al lloguer a fi d’afavorir l’ocupació 
de naus industrials buides i locals 
comercials

 » Mercat de Nadal i Juny Fotogràfic

En quatre anys, s’han continuat aug-
mentant fins a un 50% les aportacions 
econòmiques per a poder cobrir les 
necessitats de les persones, famílies i 
col·lectius febles perjudicats per la crisi 
econòmica a través de la xarxa d’atenció 
social. 

 » Nou ajut renda 0: aportació mínima de 
420€ a persones sense cap ingrés

 » Cobertura de totes les beques menjador

 » Programa pilot per a l’aprofitament 
dels menús excedent de les escoles

 » Ampliació progressiva de les subvenci-
ons de l’IBI (60.000 € entre 2014-15)

 » Contractació de 86 persones de Sant 
Just amb Plans d’Ocupació temporals

 » Nou servei de convalescència

 » Ampliació del parc d’habitatges de 
lloguer destinat a persones amb risc 
d’exclusió social

 » Ajuts per al lloguer, hipoteca, alimen-
tació, rebuts de consums

 » Mediació davant dels desnonaments

S’han impulsat i creat diferents serveis 
i recursos educatius per tal de poder 
acompanyar, des del seu naixement, les 
persones de Sant Just, al llarg de la seva 
vida, en el procés educatiu. Gràcies a la 
implicació de persones, entitats i institu-
cions s’ha treballat per dur a terme un 
veritable Projecte Educatiu de Ciutat

 » Ampliació de les places, fins a 107, de 
l’Escola Bressol Municipal Marrecs

 » Posada en marxa del nou equipament 
Les Escoles adreçat a la formació

 » Impuls de la Xarxa 0-6 per potenciar 
el benestar i desenvolupament dels 
infants i les seves famílies

 » Creació del Servei Local d’Acompanya-
ment a l’Escolaritat

 » Nou Projecte Connecta que permet a 
adolescents fer pràctiques en empreses

 » Promoció dels serveis i recursos desti-
nats a la formació al llarg de la vida

 » Participació activa a la Red Estatal de 
Ciudades Educadoras (lideratge de la 
xarxa Memòria de les Ciutats)

Actualment a Sant Just Desvern hi viuen 
unes 17.521 persones, el 15% de les 
quals provenen d’altres països. El teixit 
associatiu del municipi, amb més de 130 
entitats, és un element clau de cohesió 
social que, a més de l’oferta d’activitat 
pròpia, col·labora en la construcció 
d’una societat més activa, solidària i 
dinàmica.

 » 1 milió d’euros destinats a subvencio-
nar les entitats i els col·lectius

 » Nou sistema de subvencions a entitats 
per garantir transparència i concurrència

 » Formació per a les entitats per acompa-
nyar-les a millorar el seu funcionament

 » Impuls de la festa major amb la col·la-
boració de la ciutadania, entitats i en 
especial amb El Nucli

 » Intercanvis europeus inicialment per a 
gent jove

 » Impuls de la sala d’exposicions El 
Celler de Can Ginestar

 » Foment de la lectura: Novembre 
Literari, cursos d’escriptura creativa i 
refoç PAL

 » Projectes solidaris: Fundació Amics 
Joan Petit-Nens amb Càncer i nova 
Cursa Solidària Sant Joan de Déu

 » Nou punt d’informació de la Penya del 
Moro

 » Elaboració del segon Pla Jove (2012-
2015)

 » Foment del civisme i valors positius en 
la pràctica de l’esport “Juga Verd Play” 

 » Aprovació del II Pla de gènere (2014-18)

 » Campanyes cíviques sobre la tinença 
d’animals, la contaminació acústica, 
els desperfectes al mobiliari, la recolli-
da selectiva de residus...

 » Sant Just augmenta l’índex de segu-
retat

 » Major presència policial a peu, especi-
alment als carrers comercials

 » Elaboració del Pla de prevenció de les 
drogodependències

 » Suport al “Dret a decidir” i a la convo-
catòria del 9N

S’han obert nous canals de comunicació 
amb la ciutadania amb l’objectiu de 
millorar la informació i l’atenció, s’ha 
treballat per fer de l’Ajuntament una 
administració més transparent, s’ha pro-
mogut la participació ciutadana i s’han 
impulsat les xarxes socials

 » Posada en marxa de la seu.cat, espai 
web amb documentació d’interès públic

 » Nou canal a internet per difondre 
notes informatives de l’Ajuntament

 » Posada en marxa del perfil oficial de 
twitter (@santjustcat)

 » Nova aplicació mòbil, santjustcat, per 
difondre informació municipal

 » El web municipal rep el Segell a la 
transparència atorgat per la UAB

 » Aprovació del nou Reglament de Parti-
cipació Ciutadana

 » Nova ordenança de civisme i convivèn-
cia ciutadana

 » Processos participatius per conèixer 
l’opinió de la ciutadania

 » Creació i distribució d’un butlletí-e 
setmanal d’informació municipal

 » Noves app’s de Ràdio Desvern, Segure-
tat Ciutadana i Cita Prèvia

 » Creació d’una nova marca per donar a 
conèixer serveis i patrimoni local: Molt 
per viure, molt per descobrir

 » Creació dels Premis Conviu per posar 
en valor el civisme i la convivència

 » Difusió del patrimoni local amb codis 
QR

 » Nou blog DesvernCultura

 » Nou cercador d’imatges via web de 
l’Arxiu Històric Municipal

 » Enregistrament i difusió, a travès de 
santjust.cat, dels plens municipals

Ha sigut una prioritat d’aquest govern, 
promoure les tecnologies de baix con-
sum i aconseguir la màxima eficiència 
energètica als carrers i als equipaments 
municipals.

 » Canvi de l’enllumenat públic per 
reduir el seu consum elèctric

 » Posada en marxa de diferents instal·la-
cions fotovoltaiques municipals

 » Reducció del consum energètic dels 
equipaments municipals

 » Canvi de l’enllumenat semafòric per 
llums led

 » Assessorament al comerç i particulars 
per reduir la despesa energètica

Tot hi haver-se reduït un 30% (4M 
d’euros) els diners destinats a inversions 
durant aquests 4 anys, s’han dut a terme 
diferents accions per continuar millorant 
el territori, conservar el model de munici-
pi i garantir la preservació de La Vall.

 » La meitat del territori de Sant Just 
passa a ser Parc Natural de Collserola

 » Mas Lluí – Sant Just, un barri amb 
noms de dona a tots els seus carrers

 » Obertura del local municipal “L’espai 
de Mas Lluí”, com a espai veïnal.

 » Nou vial de connexió, en el nucli urbà

 » Urbanització de carrers i del nou parc 
Iulia Quieta d’uns 10.000 m2

 » Adquisició d’una zona de 9.500 m2 a 
l’entrada del municipi per la B23

 » Adquisició d’1 hectàrea al voltant del 
poblat iber de la Penya del Moro

 » Rehabilitació de la masia de propietat 
municipal de Can Baró

 » Adquisició de terrenys de Can Marlès

 » Desplegament de la fibra òptica

 » Implantació de zones 30 al municipi 
per afavorir la seguretat viària

 » Obertura del carrer Cadenes i urbanit-
zació del sector de Camp Roig

 » Ajuts a la rehabilitació de façanes i 
cobertes d’edificis i ascensors fetes 
durant aquests anys

 » Nou espai públic al centre: pl. Antoni 
Malaret i Amigó, jardins de la Casa 
Costa, Les Escoles i Ateneu

 » Arranjament del camí de la Muntanya, 
camí dels Ametllers, corriols i reforesta-
ció de la riera

 » Urbanització de la pl. Monfalcone de 
La Plana-Bellsoleig

 » Creació de la Unitat Ràpida d’actuació 
a la via pública (800 actuacions)

 » Renovació del paviment de la pl. de la 
Pau (1r trimestre 2015)

 » Pavimentació d’aparcaments públics 
de Camp Roig i Salvador Espriu

 » Remodelació de la pl. Verdaguer i de 
l’av. del Dr. i Ribalta

Quines di�cultats
legals heu tingut
en la gestió
municipal?

Com heu
ajudat
les persones
i famílies
perjudicades
per la crisi?

Què heu fet
en educació?

Què heu fet
per a la gent
del poble
i les entitats?

Què s’ha fet per
millorar l’ocupació
i la creació de
noves empreses?

En comunicació,
participació i
xarxes socials? 

Heu apostat
per l’e�ciència
energètica?I pel territori?

Què hem fet
per Sant Just

aquests
 4 anys?

Podeu consultar el balanç d’aquest 
mandat dels 6 grups municipals a 
l’apartat de novetats de santjust.
cat: articles publicats a El Butlletí del 
mes de febrer, programa de televisió 
d’ETV, entrevistes de Ràdio Desvern i 
vídeo de l’acte públic del 19 de febrer 
a càrrec de l’Equip de Govern.
santjust.cat
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