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El mandat municipal, període de quatre anys en què els governs dels ajuntaments atenen la gestió de les competències, serveis i recursos disponibles
per tal de satisfer les necessitats i aspiracions de la ciutadania, requereix
d’una acció planificada definint els objectius en clau de compromís i amb
la claredat i consistència suficients per poder retre comptes del seu acompliment un cop finalitzi. Aquesta és la base d’una gestió transparent i d’una
governança responsable i confiable.
L’instrument a través del qual s’acostuma a explicitar l’acció de govern que
es projecta és el Pla d’Acció Municipal (PAM). El PAM és un document que
recull objectius, accions i assumeix compromisos, però també és una definició del tipus de govern i del model de ciutat o poble que es vol i amb el qual
s’identifica el grup d’homes i dones que, en representació de la ciutadania,
tenen la responsabilitat d’exercir l’administració municipal i desenvolupar les
polítiques municipals.
El nostre propòsit i compromís continua sent el de procurar la prestació dels
serveis municipals amb la màxima qualitat possible dins del marc de gestió i fiscalitat prudent i moderada que ens caracteritza, sempre apostant per
millorar l’ús eficient dels recursos que Sant Just Desvern i la seva ciutadania
ens han confiat en aquest període. Els 8 eixos estratègics, 82 objectius i 277
accions que recull aquest PAM 2019/2023 estan totalment orientats al compliment d’aquest propòsit.
L’any 2015, l’ONU aprovà l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, una oportunitat per a què els països i llurs societats encetin un nou camí
per millorar la vida de tots i totes, sense deixar ningú enrere. L’Agenda compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, que inclouen des de
l’eliminació de la pobresa fins al combat al canvi climàtic, l’educació, la igualtat de la dona, la defensa del medi ambient o el disseny de les nostres ciutats,
entre d’altres. L’objectiu dissetè precisament tracta de les aliances necessàries per acomplir els ODS: “Fomentar i promoure la constitució d’aliances
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eficaces a les esferes pública, públic-privada i de la societat civil, tot aprofitant
l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos de les aliances, a nivell
internacional, estatal, regional i local”.
L’Ajuntament de Sant Just Desvern es farà càrrec del mandat 2019/2023 amb
el ferm propòsit de contribuir a un món millor, actuant localment en cada
un dels sectors i competències municipals de forma alineada amb l’Agenda 2030. Per aquesta raó, el PAM d’aquest mandat és un compromís amb la
ciutadania de Sant Just Desvern, però també és una invitació a aquesta per
cooperar i coresponsabilitzar-se amb el compliment dels objectius que la comunitat internacional està assumint per tal d’assolir que el desenvolupament
del que hem de beneficiar-nos tots i totes sigui sostenible. Això vol dir en les
paraules utilitzades per l’ONU al seu preàmbul: “un desenvolupament capaç
de satisfer les necessitats del present sense comprometre les de les generacions futures”.
Us convidem a conèixer com estem disposats/des a treballar els propers quatre anys per aconseguir un millor Sant Just Desvern, tot apostant per un planeta més pròsper i sostenible.
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EIX 1
Un territori respectuós amb la Natura, orgullós
de Collserola, i que fomenta el transport públic
i la mobilitat segura, sostenible i accessible.
“Aquest Eix Estratègic està alineat amb els objectius 11 (Aconseguir que les
ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilents i sostenibles), 13 (Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus
efectes) i 15 (Gestionar de forma sostenible els boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres i aturar la pèrdua de
biodiversitat) dels ODS de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de la ONU”

OBJECTIUS
1.1.Desenvolupar el Conveni de la Vall, segons els compromisos
aprovats, que són la protecció del medi ambient, evitant l’edificació
en el Parc Natural de Collserola i promovent la construcció d’habitatge de lloguer social en d’altres parts del terme municipal.

Accions
1.1.1 Executar el planejament urbanístic de carretera Reial davant de Torreblanca amb la construcció d’un nou sector que també comptarà amb un alt
percentatge d’habitatge social de lloguer i una nova oferta d’equipaments
municipals.
1.1.2 Desenvolupar el planejament urbanístic de Pont Reixat, tercera fase,
que definirà la nova entrada al municipi des de la B-23, aportant noves oportunitats de generació de riquesa i equipaments a Sant Just.
1.2. Construir un corredor verd que uneixi el Parc de Torreblanca amb
Collserola.
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Accions
1.2.1 Redactar i aprovar un projecte executiu de “corredor verd” entre els
dos principals punts de gaudi del “verd disponible” en el municipi per incrementar la qualitat de vida dels nostres conciutadans/es.
1.2.2 Encabir aquest projecte en el Pla d’Inversions del mandat i garantir-ne
un finançament realista que permeti executar-lo a mig termini.
1.3.Modificar la normativa municipal que regula els polígons industrials per adaptar-la a les necessitats dels nous sectors econòmics
productius.
Accions
1.3.1 Encarregar un estudi especialitzat per a l’assessorament de la nova
redacció en funció de les característiques dels sectors productius emergents.
1.3.2 Redactar i aprovar la nova normativa per afavorir la implantació de noves tipologies de producció de riquesa en el municipi a la major brevetat
possible.
1.4. Millorar l’accessibilitat de tot l’espai públic i equipaments municipals.
Accions
1.4.1 Elaborar i aplicar un Pla d’accessibilitat universal.
1.5. Millorar la mobilitat interna de Sant Just en termes de seguretat
i sostenibilitat.
Accions
1.5.1 Construir una passarel·la per a vianants i bicicletes que connecti el Mas
Lluí i el Barri Sud.
1.5.2 Aprovar una ordenança municipal que reguli l’ús de bicicletes i patinets.
1.5.3 Construir dos carril bici més per completar una xarxa segura i continua
en el territori.
1.5.4 Incrementar en un mínim de dos punts d’aparcament segur per bicicletes i patinets a diverses zones del municipi, amb els mitjans necessaris.
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1.5.5 Subvencionar amb 200 € la compra de bicicletes elèctriques i patinets,
acumulables a altres ajuts que puguin donar altres organismes supramunicipals com l’AMB.
1.5.6 Replantejar els traçats de les actuals línies d’autobús per dotar de millor servei i accessibilitat punts significatius de Sant Just com el CE Bonaigua
o l’Institut de Sant Just i afegir un servei de transport a demanda als barris o
zones que avui no tenen transport públic.
1.6. Augmentar i millorar la connectivitat i el transport de Sant Just.
Accions
1.6.1 Remodelar la Ctra. Reial entre passeig Doctor Ribalta i la Rambla per
convertir-la en un bulevard amb tramvia.
1.6.2 Promoure la connexió per a vianants i pedalable entre Sant Just Desvern i Sant Joan Despí per l’av. Baix Llobregat.
1.6.3 Ampliar el recorregut de la línia E-30 que ara acaba a Mas Lluí per connectar Sant Just amb l’estació de Rodalies Renfe de Sant Feliu de Llobregat a
través d’un nou conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
1.6.4 Implantar, d’acord amb criteris d’accés, un programa de targetes de
transport gratuïtes a l’any per a persones joves de Sant Just que estudiïn fora
de la nostra població.
1.6.5 Estudiar la possibilitat d’acostar el servei de NITBUS a Mas Lluí.
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1.7. Millorar l’aparcament “traient el cotxe de l’espai públic”.
Accions
1.7.1 Construir l’aparcament soterrat de Can Padroseta, cobert d’una nova
zona verda.
1.7.2 Construir un aparcament soterrat a Jocs Jovenívols sota una nova promoció d’habitatge.
1.7.3 Propiciar la creació d’un “park&ride” al costat de l’antic magatzem de la
brigada municipal, per aprofitar la sinèrgia amb el transport públic.
1.7.4 Implantar àrees d’aparcament restringit en les localitzacions amb més
pressió d’aparcament de vehicles en superfície.
1.8. Fomentar la conscienciació envers un ús del vehicle ecològicament responsable.
Accions
1.8.1 Implementar 5 punts de càrrega ràpida i semi ràpida de vehicles elèctrics a la via pública amb el suport de l’AMB.
1.8.2 Continuar aplicant l’estratègia d’ambientalització de les flotes de vehicles municipals fins a completar el total (amb les excepcions motivades per
criteris funcionals).
1.8.3 Incorporar als corresponents plecs de condicions de contractació
l’obligació de què les flotes de vehicles de les empreses concessionàries de
serveis municipals estigui composades per vehicles elèctrics o, si més no,
híbrids.
1.8.4 Implantar un sistema d’informació sobre episodis ambientals i restriccions de trànsit a les Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida–ZUAP accessible
per a tota la ciutadania.
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EIX 2
L’Espai públic i els equipaments municipals,
de qualitat i per a tots i totes.
“Aquest Eix Estratègic està alineat amb l’objectiu 11 (Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilents i sostenibles)
dels ODS de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de la ONU”

OBJECTIUS
2.1. Millorar la seguretat i il·luminació sostenible dels nostres
carrers i places.
Accions
2.1.1 Executar la segona fase de Millora de la il·luminació dels carrers amb
l’objectiu que tots els fanals del servei seran amb tecnologia LED.
2.1.2 Instal·lar 10 noves càmeres de seguretat a la via pública.
2.2. Millorar l’espai públic del barri Centre.
Accions
2.2.1 Remodelar la cruïlla/rotonda del c. Miquel Reverter amb avda. Indústria.
2.2.2 Construir una passarel·la de vianants al c. Bonavista – Jardins Can
Ginestar.
2.2.3 Remodelar el c. Bonavista, entre c. Creu i c. Major.
2.2.4 Remodelar els carrers Antonino Tenas i Sant Lluís.
2.2.5 Completar la remodelació del c. Ateneu entre Ctra. Reial i c. Catalunya.
2.3. Millorar l’espai públic del barri Sud.
Accions
2.3.1 Remodelar l’Avinguda Indústria entre carretera Reial i Can Roig.
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2.3.2 Remodelar l’Avinguda Indústria entre Can Roig i c. Esports.
2.3.3 Renovar la plaça de la Pau i l’entorn del Walden.
2.4. Millorar l’espai públic del barri Nord.
Accions
2.4.1 Remodelar el c. Verge del Pilar.
2.4.2 Remodelar el c. Creu entre c. Muntanya i c. Àngel Guimerà.
2.5. Millorar l’espai públic del barri de la Miranda.
Accions
2.5.1 Remodelar el c. Bruc.
2.5.2 Remodelar el c. Freixes.
2.5.3 Remodelar el c. Dos de maig.
2.5.4 Remodelar el c. Sant Josep, entre c. Bruc i c. Arc.
2.6. Millorar l’espai públic del barri La Plana-Bellsoleig.
Accions
2.6.1 Remodelar el c. Roser.
2.6.2 Remodelar el c. Caçadors.

2.7. Millorar el manteniment general dels equipaments i instal·lacions
municipals.
Accions
2.7.1 Implementar un Pla de millora del manteniment de la xarxa d’equipaments municipals.
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2.8. Renovar equipaments municipals.
Accions
2.8.1 Millorar l’equipament de Can Ginestar amb actuacions diverses de renovació.
2.8.2 Ampliar les instal·lacions esportives de La Bonaigua amb el tancament
de la pista exterior.
2.8.3 Millorar les instal·lacions de La Bonaigua amb la remodelació dels vestidors del pavelló actual.
2.9. Recuperar espais i equipaments històrics.
Accions
2.9.1 Rehabilitar la Masia de Can Freixes.
2.9.2 Recuperar la Font de la Bonaigua.
2.9.3 Rehabilitar la coberta de Can Candeler.
2.9.4 Rehabilitar la premsa de vi de Can Ginestar.
2.10. Dotar nous equipaments per a la ciutadania.
Accions
2.10.1 Construir el Centre Cívic Soledat Sans a Mas Lluí.
2.10.2 Reconstruir un local social per a l’AV de La Plana Bellsoleig.
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2.10.4 Crear un nou espai per a les AV de les Basses de Sant Pere i Can Modolell en els baixos de la promoció d’HPO que es farà al solar de Rambla/ Av.
Generalitat.
2.10.5 Augmentar els espais d’emmagatzematge de material per a les entitats.
2.10.6 Dotar un nou espai per a l’assaig de les “Colles” i grups locals de percussió.
2.11. Construir nous equipaments per a serveis municipals d’acord
amb les necessitats derivades del Pla d’Equipaments.
Accions
2.11.1 Construir la nova deixalleria municipal i l’Aula d’Educació Ambiental.
2.11.2 Construir la nova Comissaria de la Policia Local al c. Hereter.
2.11.3 Ampliar les instal·lacions esportives de La Bonaigua amb la construcció d’un nou pavelló.
2.11.4 Construir la nova escola Bressol Municipal a les Basses de Sant Pere.
2.11.5 Crear un nou espai per a usos artístics.
2.11.6 Rehabilitar la Sala Municipal de l’Ateneu.
2.11.7 Construir un espai artístic i seu de Carrau Blau (Sulfat de Ferro) als
jardins de Can Ginestar.
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EIX 3
Un Sant Just adaptat al Canvi Climàtic
i capdavanter amb el repte de la transició
energètica.
“Aquest Eix Estratègic està alineat amb els objectius 7 (Garantir l’accés a una
energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom 11 (Aconseguir
que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilents i
sostenibles), 12 (Garantir modalitats de consum i producció sostenibles), 13
(Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes) i
15 (Gestionar de forma sostenible els boscos, lluitar contra la desertificació,
aturar i invertir la degradació de les terres i aturar la pèrdua de biodiversitat)
dels ODS de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de la ONU”

OBJECTIUS
3.1. Comprometre de forma efectiva l’Ajuntament de Sant Just en la
transició cap a les energies renovables.
Accions
3.1.1 Aprovar el PAESC (Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima de
Sant Just Desvern).
3.1.2 Augmentar en un mínim del 50% (150kW) la potència fotovoltaica municipal, prioritzant les actuacions amb màxim rendiment.
3.1.3 Impulsar la contractació del subministrament d’energia elèctrica amb
una empresa (preferiblement de capital públic) que asseguri una procedència de l’energia 100% renovable.
3.1.4 Incorporar les escoles d’Infantil i Primària, al programa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de rehabilitació energètica d’edificis escolars ja existents.
3.1.5 Estendre l’autoconsum fotovoltaic als equipaments municipals com a
fórmula de reduir la dependència externa d’electricitat i exigir els concessionaris dels equipaments municipals accions per a la reducció substancial del
seu consum energètic.
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3.2. Fomentar el compromís de la comunitat santjustenca en la
transició energètica.
Accions
3.2.1 Posar a disposició del teixit econòmic i de les comunitats veïnals un
servei d’assessorament per a la reducció del consum domèstic i del impuls
de la producció fotovoltaica que permeti avaluar de manera preliminar la
idoneïtat de desenvolupar projectes de producció d’energies renovables in
situ.
3.2.2 Facilitar l’augment del 200% de la producció domèstica i del sector
productiu tot mantenint els incentius de la fiscalitat verda aprovada el mandat 2015-2019.
3.2.3 Incentivar que els projectes municipals de transició energètica obrin
la porta al finançament per part de comunitats de petits participants, de
comunitats energètiques ciutadanes que fomentin la innovació social i esdevinguin protagonistes de la transició energètica.
3.2.4 Elaborar un mapa de sostres en col·laboració amb l’Àrea Metropolitana que permeti avaluar i planificar l’extensió i la capacitat de la producció
fotovoltaica al municipi.

3.3. Arribar a un 75% de recollida selectiva de residus a la finalització del mandat millorant així la ràtio exigida per l’Àrea Metropolitana, el que suposarà també no haver d’incrementar la contribució als
cànons supramunicipals de recollida i tractament.

Accions
3.3.1 Implantar el nou sistema de recollida selectiva que se centra en una
recollida comercial “porta a porta” estesa a tot el municipi, i en una recollida domèstica amb control d’accés al contenidor gris (resta) i al contenidor
marró (orgànica).
3.3.2 Executar el projecte de la nova deixalleria municipal i la seva Aula
Ambiental per esdevenir un espai de referència per a la separació, la reutilització, el reciclatge i la reparació dels residus dipositats.
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3.4. Convertir el procés de millora de la recollida selectiva de residus
en un gran projecte de ciutat que impliqui tota la ciutadania i comerços a assolir el repte del 75%.

Accions
3.4.1 Implantar un servei d’informació i acompanyament en la implantació i
comprensió del nou sistema de recollida de residus.
3.4.2 Impulsar la governança ciutadana en tot el procés, a través de la creació de la Taula de Residus de Sant Just amb representació de la ciutadania i
entitats.
3.4.3 Elaborar el nou Pla de Prevenció de Residus de forma participativa.
3.4.4 Iniciar un campanya per fer un Sant Just lliure de plàstic en els esdeveniments de festes públiques, tot conscienciant les entitats i grups.
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3.5. Protegir l’Espai Natural, que al nostre terme municipal es concreta en la preservació del Parc de Collserola i la promoció dels usos no
agressius.

Accions
3.5.1 Mantenir un compromís irrenunciable amb la preservació del Parc davant les amenaces de drets edificatoris, projectes i infraestructures supramunicipals mitjançant accions legalment viables.
3.5.2 Crear un centre agro-ramader a Can Biosca per gestionar i mantenir el
sotabosc i les franges de protecció contra els incendis.
3.5.3 Incentivar projectes de recuperació de l’activitat agrícola i del patrimoni històric (premsa de vi, Font de la Bonaigua, Poblat Iber, Lacus, etc.) i arquitectònic associat, així com la recuperació del patrimoni hídric de la Vall de
Sant Just.
3.5.4 Crear un Espai de Descoberta de la Natura en el nou centre “Soledat
Sans”.
3.5.5 Actualitzar l’estudi lumínic del municipi per establir criteris homogenis
de seguretat, proximitat amb el Parc i impacte sobre els ecosistemes.
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EIX 4
Un Ajuntament modern i transparent amb serveis
de qualitat i a l’abast de tothom, per a una ciutat
dialogant, participativa i de convivència.
“Aquest Eix Estratègic està alineat amb els objectius 11 (Aconseguir que les
ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilents i sostenibles), 16 (Promoure societats, justes, pacífiques i inclusives) i 17 (Revitalitzar
l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible) dels ODS de l’Agenda
2030 per al Desenvolupament Sostenible de la ONU”

OBJECTIUS

4.1. Elaborar i implementar el Pla de Govern Obert.
Accions
4.1.1 Redefinir el Portal de Transparència municipal i implantar les millores
que s’escaiguin fins a obtenir els segells Infoparticipa i Global City Indicators
GCI.
4.1.2 Garantir el manteniment de la certificació de qualitat UNE 93200 que
ha obtingut l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
4.1.3 Elaborar plans de millora en 9 serveis municipals més, d’alt impacte i/o
cost, per tal d’obtenir i mantenir la certificació o segell de qualitat i la publicació de les corresponents Cartes de Serveis.
4.1.4 Ampliar i promoure l’ús del ChatBot i APP’s per tal d’oferir i millorar
serveis municipals.
4.1.5 Revisar i millorar els canals de comunicació de queixes, suggeriments i
incidències.
4.1.6 Implementar el lliurament d’un “pack” de benvinguda per als nous i noves santjustencs (informació, guies de serveis i equipaments, plànol, cursos
d’acolliment lingüístic, etc.).
4.1.7 Implantar un servei d’atenció personalitzada a les entitats, per facilitar
les relacions amb l’ajuntament i l’accés als recursos públics.
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4.2. Definir i implantar un Pla Estratègic de l’Àrea d’Organització i
Recursos Humans que inclogui, entre d’altres, un anàlisi de la actual
estructura y funcions per adaptar-la a les necessitats i oportunitats
actuals.
Accions
4.2.1 Implantar la Direcció Pública professional i enfortir l’estructura tècnica
així com incorporar nous perfils que afavoreixin la innovació i l’aprofitament
tecnològic.
4.2.2 Analitzar la plantilla municipal i planificar la renovació generacional i
funcional.
4.2.3 Revisar els actuals processos de selecció i d’avaluació de l’acompliment
del personal amb l’objectiu de aconseguir una major flexibilitat, efectivitat i
previsió.
4.3. Definir i implantar un Pla de Sistemes i Tecnologia.
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Accions
4.3.1 Definir el model tecnològic municipal.
4.3.2 Preparar el servei d’Informació i Tecnologia per al manteniment futur i
la implantació del Pla de Sistemes i Tecnologia.
4.3.3 Aprovació i desenvolupament del Pla de Ciutat Intel·ligent.
4.4. Analitzar els mitjans i vies de comunicació municipals i adaptar-les a les noves necessitats i preferències de la ciutadania.
Accions
4.4.1 Realitzar un estudi qualitatiu i quantitatiu dels canals de comunicació
municipals per tal d’establir una nova forma de comunicar-se amb la ciutadania, segons les preferències d’aquesta.
4.4.2 Actualitzar la pàgina web municipal (santjust.cat), fent-la més dinàmica,
més atractiva i amb nous continguts.
4.4.3 Implantar “l’Agenda d’Actes Públics de Sant Just”, una publicació mensual que reculli totes les activitats organitzades per l’Ajuntament, la xarxa
d’equipaments i les entitats.
4.4.4 Impulsar la comunicació audiovisual i generar un arxiu audiovisual del
municipi.
4.4.5 Concretar un Pla de dinamització de Social Media i Guia d’estil per
Ajuntament i serveis municipals.
4.5. Potenciar la participació ciutadana en l’acció municipal.
Accions
4.5.1 Crear un Consell de Ciutat amb professionals i col·lectius locals, un ens
que pugui consensuar les estratègies locals a mitjà i llarg termini.
4.5.2 Introduir una nova fórmula de participació ciutadana en el pressupost
municipal i facilitar la comprensió i transparència de les dades per tal que la
ciutadania tingui un coneixement adequat de la gestió i destí dels ingressos
públics.
4.5.3 Dissenyar l’elaboració de plans de Barri i d’implementació de béns i
serveis estratègics amb fórmules de participació directa.
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4.6. Consolidar el model de Policia de proximitat.
Accions
4.6.1 Desenvolupar el servei de Policia de proximitat als barris i reforçar el
PAMIRC amb recursos per augmentar la disponibilitat.
4.6.2 Augmentar progressivament la plantilla de la Policia Local fins arribar
als 40 efectius.
4.6.3 Crear places de segona activitat per augmentar l’efectivitat i la presencia al carrer dels i les agents.
4.6.4 Redefinir la central de la policia amb la incorporació dels actuals agents
cívics.
4.6.5 Potenciar l’APP de Seguretat Ciutadana tot donant especial importància a les persones vulnerables.
4.7. Millorar els recursos de Seguretat Ciutadana de Sant Just.
Accions
4.7.1 Crear unes dependències de Seguretat Ciutadana integral a les quals
incorporarem tots els recursos (també Emergències i Protecció Civil) per donar un millor servei a la ciutadania.
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4.7.2 Modernitzar el material i recursos per millorar els controls a la via pública (nou radar, etilòmetres, càmeres lectores de matrícules, fixes i en els
vehicles policials, videowall per monitoritzar les zones d’especial interès de
vigilància policial).
4.7.3 Potenciar el servei de Protecció Civil amb més recursos i organització.
4.8. Potenciar la coordinació interna i amb els altres serveis de
Seguretat competents per assolir una menor taxa de criminalitat.
Accions
4.8.1 Revisar els protocols d’actuació i coordinació: En cas d’emergències,
activitats al poble o en serveis de prevenció.
4.8.2 Reivindicar els compromisos del Conveni signat de desplegament dels
mossos en el territori de Sant Just Desvern.
4.8.3 Reforçar els controls conjunts amb Mossos d’Esquadra, activar el patrullatge mixt a peu,(Mosso amb agent de PL), i crear nous protocols per tal de
millorar el servei al ciutadà, minimitzant la derivació a aquest cos a l’hora de
recollir denuncies, realitzar inspeccions oculars etc.
4.9. Millorar els resultats de Seguretat en el Trànsit dins del casc urbà.
Accions
4.9.1 Elaborar un programa de controls preventius de drogues i alcoholèmies.
4.9.2 Executar un programa de controls de documentació, ús de cinturó i
sistemes de retenció i del casc.
4.9.3 Fer campanyes permanents de control de velocitat amb el nou radar.
4.10. Mantenir una política fiscal moderada i vinculada a l’evolució
econòmica general.
Accions
4.10.1 Contenir els costos efectius de serveis i l’endeutament municipal.
4.10.2 Millorar els ingressos patrimonials de l’ajuntament.
4.10.3 Mantenir actualitzades les bases imposables dels tributs municipals.
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4.10.4 Tenir un control permanent de les concessions municipals i dels cànons d’explotació.
4.11. Garantir l’accessibilitat de tota la ciutadania als serveis
municipals.
Accions
4.11.1 Implantar la tarifació social progressivament en els diversos serveis
que presta l’Ajuntament.
4.11.2 Millorar i ampliar bonificacions i ajuts per a les famílies amb més necessitats econòmiques.
4.12. Desenvolupar la utilització de criteris de responsabilitat social
a la gestió econòmica i contractual de l’ajuntament.
Accions
4.12.1 Incorporar a les directrius generals de contractació pública els criteris
socials, mediambientals i de gènere que admeti l’ordenament jurídic.
4.12.2 Utilitzar serveis de “banca ètica” que garanteixin l’assoliment d’altres
objectius municipals.
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EIX 5
Sant Just un municipi inclusiu, solidari, cohesionat,
feminista i igualitari.
“Aquest Eix Estratègic està alineat amb els objectius 1 (Posar fi a la pobresa
en totes les seves formes a tot el mon), 2 (Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible),
3 (Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les
edats), 5 (Assolir la igualtat entre els gèneres i empoderar a totes les dones i
les nenes), 10 (Reduir la desigualtat en i entre els països), 11 (Assolir que las
ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles), 16 (Promoure societats, justes, pacífiques i inclusives) dels ODS de
l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de la ONU”

OBJECTIUS
5.1. Assolir la universalització del serveis socials municipals.
Accions
5.1.1. Estructurar una nova cartera de serveis per impulsar un model de serveis socials municipals més universal (Carta de Serveis) i fer una campanya
de difusió on es defineixin les prestacions i els serveis accessibles a la ciutadania, les pràctiques d’intervenció social i s’augmenti la intervenció comunitària.
5.1.2. Establir un nou horari de tarda pel servei d’acollida.
5.1.3. Descentralitzar el servei d’acollida estenent-lo a més equipaments
públics.
5.1.4. Millorar l’atenció a la gent gran sola mitjançant el “Projecte Radars”.
5.1.5. Millorar l’atenció a la drogodependència, amb el desenvolupament
del Pla de Prevenció de Drogodependències.
5.1.6. Celebrar el “Dia dels Serveis Socials” per posar en valor el servei públic i conscienciar la ciutadania davant les diverses realitats socials.
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5.2. Millorar l’accés a un habitatge digne per als col·lectius més desafavorits.
Accions
5.2.1 Incrementar el parc de pisos de lloguer social per a famílies amb ingressos baixos.
5.2.2 Revisar les actuals bases d’accés a pisos socials per adaptar-les a noves
situacions i afavorir l’accés.
5.2.3 Ampliar el parc de pisos per a gent gran, ja sigui a l’actual equipament
del Mil·lenari o reproduint el model en un altre punt del terme.
5.3. Afavorir l’accés a subministraments bàsics per a les famílies i persones en risc d’exclusió social.
Accions
5.3.1 Continuar vetllant pel compliment estricte dels drets d’accés a subministraments bàsics (aigua, gas, electricitat) per part de les companyies subministradores.
5.3.2 Reforçar el programa Renda Zero amb un increment dels recursos destinats actualment.
5.3.3 Revisar i millorar els programes associats al Dret a l’Alimentació i el
Lleure.
5.4. Establir un mecanisme per garantir una atenció especial al col·
lectiu de persones amb problemes de Salut Mental.
Accions
5.4.1 Creació i desenvolupament de la Taula de Salut Mental.
5.4.2 Establir recursos específicament dirigits a persones amb problemes de
Salut Mental, habitacionals i assistencials, de formació i d’ocupació.
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5.5.Millorar el sistema de serveis a la llar per dependència.
Accions
5.5.1 Incrementar el pressupost municipal en recursos per servei d’atenció
domiciliària per tal de millorar quantitativa i qualitativament l’oferta a la ciutadania amb més hores de SAD i Teleassistència.
5.6.Mantenir la Gent Gran en el centre de les polítiques socials de
l’Ajuntament de Sant Just.
Accions
5.6.1 Crear un Pla d’envelliment actiu amb una Agenda d’Activitats adaptada
a nous perfils.
5.6.2 Augmentar els recursos residencials per a Gent Gran i per a l’acompanyament a l’envelliment.
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5.7.Elaborar una diagnosi de Salut Pública del municipi.
Accions
5.7.1 Desenvolupar i aprovar el Pla Local de Salut.
5.7.2 Fer una APP de “Rutes Saludables”.
5.7.3 Completar la xarxa d’equipaments municipals saludables.
5.7.4 Entrar a la xarxa de municipis cardioprotegits.
5.7.5 Efectuar un estudi de les línies amb emissió d’ones electromagnètiques.
5.7.6 Realitzar un projecte de Prescripció Social en col·laboració amb el CAP.
5.8. Continuar desenvolupant una agenda de treball que faci efectiva
la igualtat entre els gèneres tal i com es va acordar amb la declaració
que el Ple va fer de Sant Just, municipi feminista.
Accions
5.8.1 Assolir el distintiu per la Igualtat de Gènere “SG CITY 50-50”.
5.8.2 Desenvolupar i acordar el Pacte Local Contra les Violències Masclistes.
5.8.3 Implementar en els projectes d’urbanització una perspectiva i mesures
per una ciutat segura i lliure d’agressions sexuals.
5.8.4 Donar continuïtat al projecte “Festes lliures de sexisme”.
5.8.5 Elaborar el Pla de Coeducació en Gènere a Sant Just.
5.8.6 Elaborar un nou llistat de noms de dones per espais i equipaments que
haurà de tenir en compte la comissió de nomenclàtor.
5.8.7 Reforçar i actualitzar els consells municipals de participació tot incorporant la perspectiva de gènere i contemplant l’aplicació de la Llei de Paritat.
5.8.8 Desenvolupar i acordar el Pacte local sobre Usos del Temps per conciliar el temps de cura amb el temps del treball assalariat, amb la necessitat de
temps personal i que afavoreixi la coresponsabilitat a les famílies.
5.8.9 Elaborar el III Pla d’Igualtat amb la incorporació de pressupostos amb
perspectiva de gènere.
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5.9.Crear el CASAL DE LA DONA. Punt de trobada feminista i de prestació de serveis com el de psicologia individual i grupal; jurídic; formació; espai de tallers i xerrades, etc.
Accions
5.9.1 Definir l’Espai adient per ubicar el nou equipament feminista i encarregar el projecte per tal de fer-lo realitat.
5.9.2 Definir la cartera de serveis i utilitats que es trobaran al nou equipament.
5.9.3 Portar a terme la construcció i implantació dels serveis i espais.
5.10.Garantir el dret i el respecte a la diversitat en el municipi de
Sant Just.
Accions
5.10.1 Elaborar el Pla Local LGTBIQ+, a través d’un procés participatiu obert
a la ciutadania i cercant espais de coordinació amb la resta de municipis de
la comarca.
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5.10.2 Implantar un servei d’atenció pel col·lectiu LGBTIQ+.
5.10.3 Adherir l’Ajuntament de Sant Just Desvern a la xarxa de municipis
LGTBQ+.
5.10.4 Impulsar la visibilització dels models de diversitat LGBTI+ als mitjans
de comunicació públics municipals i també en les campanyes de difusió de
festes i esdeveniments del municipi.
5.10.5 Realitzar un estudi per analitzar el grau de participació de dones, col·
lectius feministes i LGBTI+ en els espais de govern municipal.
5.10.6 Crear un espai a la Biblioteca municipal de materials feministes i LGTBI+, i excloure la documentació clarament masclista o LGTBIfòbica.
5.11. Reforçar el compromís de Sant Just amb la solidaritat i la cooperació sense fronteres.
Accions
5.11.1 Incrementar progressivament la inversió municipal en projectes de
cooperació al desenvolupament.
5.11.2 Desenvolupar el Pla Municipal d’Acollida de Persones Migrades.
5.11.3 Potenciar activitats complementàries per realitzar el millor acompanyament possible als menors estrangers no acompanyats.
5.11.4 Fomentar el coneixement de les diferents cultures que conviuen al
municipi a través de les diferents activitats que Ajuntament i entitats organitzen al llarg de l’any.
5.11.5 Promoure la inclusió de Sant Just Desvern a la xarxa de Ciutats defensores dels Drets Humans.
5.12. Treballar per fer de Sant Just una Ciutat Amiga dels Animals.
Accions
5.12.1 Fomentar la tinença responsables d’animals de companyia.
5.12.2 Analitzar espais per fer corre cans nous a la ciutat.
5.12.3 Analitzar l’accés d’animals domèstics a espais públics, transports,
equipaments. Les condicions i el respecte als altres com a límit.
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5.12.4 Realitzar campanyes per fer efectiva l’obligatorietat de tenir censats
els animals de companyia.
5.12.5 Estudiar la implantació d’un servei d’atenció als gats.

EIX 6
Impuls de l’activitat cultural, esportiva, comercial i
de la marca “Sant Just”.
“Aquest Eix Estratègic està alineat amb els objectius 3 (Garantir una vida
sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats), 11 (Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs,
resilents i sostenibles), 12 (Garantir modalitats de consum i producció sostenibles), dels ODS de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible
de la ONU”

OBJECTIUS
6.1.Fomentar la creativitat, el talent i la innovació.
Accions
6.1.1 Reconvertir el Consell de Cultura en el Consell de Cultura i les Arts,
ampliant així la visió i les sensibilitats que actualment recull.
6.1.2 Implementar les 10 línies prioritàries del Pla d’Acció Cultural.
6.1.3 Impulsar el projecte “Espai d’Artistes”, com a punt de trobada per a
persones creadores, artistes i gent amb inquietuds i interès per les arts i la
cultura amb fórmules d’autogestió.
6.1.4 Promoure un festival d’arts escèniques al carrer.
6.1.5 Generar projectes per incentivar la participació d’adolescents i pre-adolescents a la formació i creació artística en totes les disciplines: arts visuals i
plàstiques, escèniques, musicals, etc., amb la complicitat dels centres educatius.
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6.2. Identificar i aprofitar els espais d’acció cultural.
Accions
6.2.1 Aprofitar la primera planta del mercat com a espai expositiu i d’esdeveniments artístics.
6.2.2 Desenvolupar un projecte i oferta cultural estable per a la Sala Municipal de l’Ateneu un cop hagi estat rehabilitada.
6.2.3 Efectuar un estudi i anàlisi de necessitats respecte dels horaris de servei de la Biblioteca Joan Margarit durant tot l’any.

6.3. Impulsar la Música en tots els seus formats.
Accions
6.3.1 Programar concerts per descobrir i promocionar el jove talent santjustenc.
6.3.2 Incloure Sant Just Desvern en els circuits de promoció de concerts de
qualitat musical de petit format.
6.4. Reforçar les polítiques de memòria democràtica i memòria de la
ciutat.
Accions
6.4.1 Recuperar la memòria de les classes treballadores al Sant Just de la segona meitat del s.XX, de la vida quotidiana, dels perfils de dones, de la lluita
per la millora dels barris, i de la memòria de les persones migrades, el seu
procés d’arrelament i el valor de la seva aportació a la construcció del Sant
Just actual.
6.4.2 Desenvolupar accions de recerca arqueològica amb les entitats culturals de Sant Just i estudiants, que ens ajudin a recuperar i comprendre el
nostre passat.
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6.5. Reconèixer i reforçar el valor educatiu de l’Esport.
Accions
6.5.1 Programar conferències al llarg de l’any sobre valors en l’esport, fair
play, respecte a la diversitat, esport inclusiu, persones amb diferents capacitats, etc.
6.5.2 Donar un nou impuls a la festa de l´Esport, amb un nou format, i així
fomentar la interrelació entre tots els i les esportistes i entitats de Sant Just
Desvern, tot premiant no només pels resultats competitius sinó molt especialment pel fair play demostrat o per pràctiques més solidaries.
6.5.3 Impulsar tornejos amb participació d’esportistes d´altres comunitats
o estrangers, mirant de fomentar l’intercanvi dels nois i noies, i que els/les
nostres esportistes puguin participar en tornejos a diferents llocs del país o
d’Europa.
6.6.Ampliar i millorar la xarxa d’instal·lacions esportives municipals.
Accions
6.6.1 Ampliar les instal·lacions del Complex Esportiu La Bonaigua.
6.6.2 Adequar un espai per a l’entrenament d’Atletisme.
6.6.3 Estudiar la cobertura d’espais a les escoles públiques i que es puguin
utilitzar com a sales d’ús escolar i com a pistes aprofitables pels clubs esportius en horari no lectiu.
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6.6.4 Construir un nou Camp de Futbol 7 i millorar la gespa de l’actual.
6.7. Definir i fixar el marc relacional de l’Ajuntament i el teixit		
associatiu esportiu.
Accions
6.7.1 Elaborar una nova reglamentació de l´ús de totes les instal·lacions esportives municipals (condicions, horaris, responsabilitats, molèsties a veïnatge, etc.).
6.7.2 Actualitzar els criteris per a la concessió de subvencions tant en règim
de concurrència competitiva com en els futurs convenis.
6.8. Continuar impulsant la marca –Sant Just Desvern-..
Accions
6.8.1 Desenvolupar accions de reforç de la marca “Sant Just, Naturalment
Collserola”.
6.8.2 Fomentar el turisme sostenible de natura, cultural i gastronòmic (Refugi, Quinto Tapa i noves accions).
6.8.3 Planificar anualment les accions a finançar mitjançant la taxa de Turisme vinculant-les a la promoció de la marca.
6.9. Analitzar la conveniència i necessitat de regular els pisos turístics al municipi.
Accions
6.9.1 Fer un estudi de l’activitat en el municipi i de la seva incidència real
sobre l’activitat hotelera i sobre la política de preus d’immobles.
6.10. Enfortir el teixit comercial de Sant Just Desvern.
Accions
6.10.1 Elaborar un Pla de Dinamització d’Eixos comercials i del Mercat Municipal.
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6.10.2 Elaborar un Pla de Comerç amb accions específiques per afavorir el
teixit comercial de forma participativa i comptant amb els propis comerciants,
els sindicats i patronals i administracions supramunicipals.
6.10.3 Desenvolupar un pla d’empresa pel Mercat Municipal per tal de dotar-lo d’una gestió moderna i prestar uns serveis adequats a les necessitats
dels seu públic potencial.
6.10.4 Obrir el mercat ambulant als comerços tradicionals.

6.11. Fomentar el consum responsable i de proximitat.
Accions
6.11.1 Desenvolupar una campanya d’implantació de noves empreses de
proximitat.
6.11.2 Continuar amb les iniciatives comercials mediambientals en els hàbits de compra (campanyes de sensibilització per un consum responsable, o
per eliminar l’ús de bosses de plàstic, etc.).
6.11.3 Fomentar la creació d’un espai de venda on line de les empreses i
comerços de Sant Just amb serveis mancomunats.
33

EIX 7
Sant Just promotor d’habitatge, d’activitat
empresarial i ocupació.
“Aquest Eix Estratègic està alineat amb els objectius 8 (Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva
i el treball decent per a tothom), 9 (Construir infraestructures resilents, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació) i 11
((Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilents i sostenibles), dels ODS de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de la ONU”

OBJECTIUS
7.1.Crear un òrgan participatiu en matèria d’habitatge, que aporti més coneixement i valor afegit a les polítiques municipals, i que
analitzi les noves realitats socials i familiars per tal d’adaptar l’oferta
pública, o impulsar la rehabilitació, etc.
Accions
7.1.1 Constituir el Consell Municipal de l’Habitatge com a òrgan de participació en aquesta matèria, aprovar la seva organització i funcionament i impulsar la seva trajectòria.
7.2.Donar un nou impuls a l’habitatge municipal de lloguer.
Accions
7.2.1 Construir 350 habitatges de lloguer assequible i de diferents modalitats, tenint en compte les necessitats socials i familiars.
7.2.2 Preveure les accions necessàries per que Sant Just assoleixi el 5% d’habitatge de lloguer protegit sobre el total d’habitatges.
7.2.3 Establir els lloguers de les futures promocions de PROMUNSA a 5+5
anys.
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7.3.Afavorir la rehabilitació com a instrument responsable per a l’ampliació del parc d’habitatge digne.
Accions
7.3.1 Revisar i reforçar el programa municipal d’ajuts a la rehabilitació.
7.3.2 Informar la ciutadania sobre l’existència d’altres ajuts i recursos supramunicipals que també afavoreixin la rehabilitació d’habitatges.
7.4.Redefinir l’objecte i exitosa activitat de PROMUNSA, tot reorientant la seva estratègia cap a la gestió d’habitatges de lloguer i la
rehabilitació, o gestió de l’aparcament, però també com a Agència
Municipal de Sostenibilitat i Gestió del Canvi Energètic, que aporti
nou valor d’acord amb les necessitats actuals.
Accions
7.4.1 Analitzar i reorientar la Cartera de Serveis de PROMUNSA.
7.4.2 Adequar l’organització, recursos, etc., de PROMUNSA a la nova cartera
de Serveis.
7.4.3 Estudiar el possible trasllat físic de la seu de PROMUNSA a un nou emplaçament des del qual pugui prestar els seus serveis amb major eficàcia,
comoditat i qualitat en l’atenció als seus futurs usuaris (particulars, comerços,
empreses).
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7.5. Fomentar l’associacionisme empresarial.
Accions
7.5.1 Col·laborar a la creació de l’Associació d’Empresariat de Sant Just Desvern incloent els/les empresaris/es per compte propi.
7.6.Fomentar el cooperativisme, l’economia social i la responsabilitat
social de les empreses.
Accions
7.6.1 Participar en el projecte Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat per fomentar programes d’economia social i cooperativa.
7.6.2 Fomentar i donar suport per a l’obtenció de la Certificació d’Empresa
Socialment Responsable i el distintiu d’Igualtat a les empreses de Sant Just
Desvern.
7.7. Fomentar l’emprenedoria.
Accions
7.7.1 Reordenar els serveis Co-Working municipals i incrementar l’oferta
d’espais per fomentar la cooperació, la interacció, el sorgiment d’idees i projectes.
7.7.2 Elaborar un pla de suport de projectes d’emprenedoria femenina.
7.7.3 Estudiar la col·laboració amb l’Institut Català de Finances (ICF) per
oferir línies especials de finançament per persones autònomes i microcrèdits, especialment per a projectes en sectors mediambientals i energètics, de
noves tecnologies i innovacions aplicades als serveis socials.
7.8.Obrir la porta als nous sectors productius que es vulguin instal·lar
al municipi i a les iniciatives innovadores.
Accions
7.8.1 Adaptar la normativa urbanística local per tal de permetre que s’hi puguin instal·lar al municipi sectors o iniciatives econòmiques en alça que requereixin condicions reguladores diferents.
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7.8.2 Donar prioritat a les inversions dels sectors d’activitat de les energies
renovables, mobilitat, industria eco-eficient , economia circular, residus o recollida selectiva, creant mesures de benefici fiscal i/o subvencions.
7.8.3 Col·labora en un projecte dins dels camps de les noves tecnologies,
medi ambient i biotecnologia que doni com a resultat un centre capdavanter
de referència en el desenvolupament, assessorament i serveis a organismes,
entitats i empreses en el nostre municipi.
7.8.4 Fomentar entre les empreses la plataforma Innobaix com a eina per
projectes d’innovació empresarial.

7.9.Modernitzar i reestructurar els serveis municipals de Promoció
Econòmica i Ocupació.
Accions
7.9.1 Elaborar i publicar la nova Carta de Serveis de Promoció Econòmica i
Ocupació.
7.9.2 Actualitzar la pagina WEB de Promoció Econòmica i Ocupació per ferla més atractiva, àgil i eficient.
7.9.3 Obrir la Finestra Única Empresarial (FUE).
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7.9.4 Implementar una base de dades actualitzada, complerta i útil de l’activitat econòmica i empresarial de Sant Just a través d’un sistema CRM.
7.10. Focalitzar les polítiques d’ocupació en funció dels perfils específics dels aturats i aturades.
Accions
7.10.1 Fer una diagnosi de totes les persones aturades del municipi definint
els perfils, i fer seguiment i personalització de les mesures a adoptar i recursos a plantejar.
7.10.2 Coordinar accions específiques amb Serveis Socials per definir tasques i possibles llocs de feina amb col·lectius de més difícil ocupabilitat.
7.10.3 Acordar un Pacte Local per a l’ocupació focalitzat a les especificitats
dels aturats i aturades del municipi i que reculli les directrius bàsiques de
l’ocupació ( temps dels contractes, sou establert, circuits, coordinació SOC...).
7.11.Donar continuïtat als programes d’Ocupació ja consolidats.
Accions
7.11.1 Continuar amb el projecte 3+6, consistent a subvencionar empreses
que ocupin persones amb dificultats.
7.11.2 Continuar amb el projecte “Contractació Justa” consistent a subvencionar la contractació de personal per part d’empreses privades, d’acord amb
les condicions previstes a les bases.
7.11.3 Continuar amb la col·laboració amb els programes “Ubica’t” i “Enfeina’t” del Consell Comarcal.
7.12.Obrir nous programes d’Ocupació que incorporin persones o
activitats fins ara no desenvolupats a Sant Just o que requereixin un
plus d’atenció.
Accions
7.12.1 Oferir plans d’ocupació vinculats a l’economia verda, l’economia cooperativa i els serveis a les persones.
7.12.2 Dissenyar programes complementaris amb la Formació Dual.
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7.12.3 Dissenyar nous programes de formació per a persones aturades i per
persones amb dificultats d’ocupació com personal amb discapacitat o salut
mental, buscant la cooperació d’empreses d’inserció.
7.12.4 Promoure mesures específiques per millorar l’ocupació femenina.

EIX 8
Ciutat Educadora i Amiga de la Infància.
“Aquest Eix Estratègic està alineat amb els objectius 4 (Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom), 9 (Construir infraestructures resilents,
promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació) i
11 (Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius,
segurs, resilents i sostenibles), dels ODS de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de la ONU”

OBJECTIUS
8.1.Consolidar el compromís municipal amb l’Educació 0-3.
Accions
8.1.1 Augmentar de manera substancial i progressiva el nombre de places
públiques de 0-3 amb una nova Escola Bressol al municipi.
8.1.2 Mantenir una oferta que correspongui a la demanda d’espai familiar i
espai nadó.
8.1.3 Exigir al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya el retorn del finançament per al sosteniment de l’Escola Bressol i la creació de
places noves.
8.1.4 Aplicar la tarifació social als preus públics de l’Escola Bressol Municipal
per tal que el sosteniment del servei sigui el més progressiu possible.
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8.2. Col·laborar amb la millora de la qualitat dels serveis educatius
al municipi.
Accions
8.2.1 Continuar exigint al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que a través d’una bona planificació, garanteixi comptar amb equipaments suficients i de qualitat per donar resposta a les necessitats educatives
per a totes les etapes a Sant Just.
8.2.2 Continuar impulsant la comissió d’èxit escolar com a eina per combatre
el fracàs i l’abandonament escolar prematur, comptant amb tots els agents
implicats i desenvolupar accions d’orientació i acompanyament.
8.2.3 Consolidar el servei Enllaç com un servei d’acompanyament a la persona en tots els àmbits de la vida, tant públics com privats.
8.2.4 Continuar invertint en les escoles per millorar progressivament la qualitat dels seus espais i l’eficiència energètica i exigir al Departament d’Educació
que no deixi de banda el seu compromís amb la millora dels centres.
8.2.5 Implementar el programa “Connecta 2” en el Centre de Formació de
Persones Adultes.
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8.3. Continuar desenvolupant els eixos del PEC 2017.
Accions
8.3.1 Afermar l’espai del PEC com un espai de creació de projectes estable
d’abast comunitari convocant Fòrums Educatius Locals bianuals.
8.3.2 Implantar i difondre el nou WEB del PEC.
8.4. Intensificar la generació de “xarxa” amb la comunitat educativa.
Accions
8.4.1 Engegar un programa d’aprenentatge cooperatiu, una “escola de famílies”, per tal de seguir formant i educant tant en l’àmbit públic com en el
privat, de forma coordinada amb les AMPES/AFA.
8.4.2 Consolidar el Consell Municipal d’Educació com un espai de referència
de tots els agents educatius, ampliant les seves funcions.
8.4.3 Remodelar la xarxa intersectorial 0-16, formada per professionals, famílies i voluntaris, amb l’objectiu de potenciar el benestar i el desenvolupament
dels infants i adolescents com a persones sanes, lliures, responsables i felices,
constituint-la com un espai d’intercanvi, de creació de sinergies i d’aprenentatge col·laboratiu.
8.5. Continuar desenvolupant el projecte “Ciutat Educadora”.
Accions
8.5.1 Adherir Sant Just al programa de la Diputació de Barcelona “Educació
360” per seguir treballant l’educació des de una perspectiva de Ciutat Educadora.
8.5.2 Continuar participant de manera activa a les associacions internacionals i estatals de ciutats educadores, AICE i RECE, respectivament.
8.5.3 Revisar la Guia d’Activitats Educatives per tal d’adaptar-la a les necessitats del centres, al projecte de Ciutat Educadora del municipi i als Objectius
de Desenvolupament Sostenible.
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8.6. Consolidar l’espai de participació de la infància com un òrgan
amb capacitat d’influència i transformació de la ciutat i com un espai
d’aprenentatge i creació de ciutadania.

Accions
8.6.1 Constituir i impulsar l’Espai de Participació d’Infants i Adolescents.
8.6.2 Fer la diagnosi i elaboració d’un Pla Local d’Infància.
8.7.Convertir Sant Just en una Ciutat Amiga de la Infància.
Accions
8.7.1 Adherir Sant Just al programa d’UNICEF “Ciutats Amigues de la Infància”, donant compliment als requisits necessaris per formar-ne part.
8.7.2 Millorar l’oferta lúdica dirigida a públic infantil i familiar apostant per
espectacles de mig format i/o cicles d’espectacles en diferents disciplines.
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8.8. Completar el Pla Jove.
Accions
8.8.1 Desplegar les accions restants del Pla Jove 2017-2020 i començar els
treballs per a l’elaboració del Pla Jove 2021-2024.
8.8.2 Readaptar dinàmiques i serveis actuals a les necessitats dels joves i als
objectius fixats en el Pla Jove (oferta formativa, ocupació, lloguers assequibles...) i de forma transversal amb els departaments municipals corresponents: Educació, Ocupació, Habitatge.
8.8.3 Renovar l’oferta del Casal de Joves a partir del nou contracte de servei.
8.8.4 Donar continuïtat al programa 12-16.
8.9. Potenciar el programa de mobilitat internacional.
Accions
8.9.1 Millorar els intercanvis internacionals en joves i adolescents, fent que
l’enriquiment cultural dels intercanvis sigui també una eina d’equitat i d’igualtat d’oportunitats.
8.10. Potenciar la innovació, creativitat i participació dels joves en el
desenvolupament de la Ciutat.
Accions
8.10.1 Consolidar “La Vall” com un marc d’oci alternatiu de referència per a
la joventut, tot aplicant la mateixa metodologia.
8.10.2 Consolidar un espai de difusió i foment artístic juvenil, treballant
transversalment amb el departament de Cultura.
8.10.3 Seguir incrementant espais de participació nous i reformulant els espais de participació juvenil existents.
8.10.4 Continuar donant suport a les entitats de lleure juvenil en la seva tasca educadora.
8.10.5 Impulsar un nou model de festes i oci nocturn alternatiu.
Sant Just Desvern, desembre de 2019
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