


 

 

 
     eleccions municipals 22 maig 2011 
 

   JUNTS per SANT JUST 
 

programa electoral  
  

 Junts per Sant Just és una proposta d’unitat, una proposta formada per forces 
polítiques i per persones independents amb uns principis fonamentals comuns. 
 
El programa que presentem és el resultat de les vivències, del coneixement i del 
treball per Sant Just, des d’una posició d’igualtat entre tots els santjustencs, sense 
cap mena de discriminació per motius de sexe, raça, origen o condició social.  
 
És per tant, un programa de i per a tothom, farcit de referències comunes per  a 
tots els ciutadans d’aquest poble, sense diferències per la seva condició. 
 
Els principis fonamentals que donen sentit a aquest projecte ambiciós i ple 
d’il·lusió són el lideratge i servei, la regeneració democràtica i el camí cap a la 
independència. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

SERGI SEGUÍ ANDREU GIMENO 
ESQUERRA REAGRUPAMENT 
Cap de llista Segon candidat 

 



 

 

 
 

 
lideratge i servei 

 
administració pública 

  
 L’administració pública municipal té la responsabilitat de liderar les polítiques públiques 

de major proximitat amb les persones, sense substituir la iniciativa privada, sinó 
complementant-la. 

  
 Racionalitat, austeritat i subsidiarietat. El finançament de les administracions locals no 

pot dependre del vigor del sector de la construcció, sinó que ha d’estar vinculat a 
criteris d’homogeneïtat del territori. 

  
 Tampoc es pot eludir la responsabilitat de l’administració local com a referent ètic en la 

seva actuació. Els ajuntaments, com a administració pública i més propera a la 
ciutadania, han d’actuar en conseqüència amb aquelles actituds i valors que volen 
fomentar en la societat. 

  
 Per tant, ha de ser sensible amb la conciliació entre la vida laboral i personal dels seus 

treballadors i promoure la compra ètica dels seus serveis, pensant també en el foment 
de l’economia social. 

  

  

activitat econòmica 
  
 Eficiència, treball i progrés. És necessari afavorir la competitivitat de les nostres 

empreses reduint les traves administratives de l’activitat econòmica i comercial. Les 
administracions locals poden tenir alhora una importància cabdal en la preparació de 
les persones desocupades mitjançant activitats formatives i de borsa de treball. 

  
 Les administracions locals han de vetllar per tal que la implantació d’energies 

alternatives tingui cabuda a cada municipi, així com que les activitats econòmiques i 
professionals disposin d’adequades fonts d’energia i accés a serveis de 
telecomunicacions de qualitat. 

  
 Cal que els municipis disposin dels instruments per fer front als nous reptes que 

s’estan esdevenint avui. Hem de tenir en compte la profunda crisi econòmica i 
financera que ha sotmès molta població a la misèria, l’alt nivell d’atur i la gran 
dificultat per inserir-se al món laboral tant de joves com de persones que han perdut la 
seva feina estable. 

  
 Cal tenir també en compte l’envelliment progressiu de les nostres poblacions, els 

canvis que s’estan produint en el si de l’estructura familiar, i la població immigrant. Per 
tant, és bàsic i primordial l’eficiència en els criteris de contractació de nous recursos i 
de personal, augmentant la productivitat sense fer créixer la despesa. 

 



 

 

 
 

 
lideratge i servei 

 
cultura 

  
 Les administracions locals han de liderar l’actitud de coneixement, divulgació i 

creixement cultural dels ciutadans, oferint impuls i facilitant la tasca de les entitats 
locals i aprofitant els ajuts d’administracions superiors, amb una adequada política 
d’equipaments i serveis culturals. 

  

  

educació 
  
 Civisme, convivència, responsabilitat. L’administració local ha d’actuar coordinadament 

amb totes les entitats del seu territori a l’efecte d’imprimir en totes les activitats del 
seu municipi, siguin d’impuls municipal o privat, els principis de civisme, convivència i 
responsabilitat individual de tots els ciutadans. 

  
 En aquest àmbit han de ser promogudes actuacions de participació ciutadana en la 

presa de decisions públiques a consells, patronats i empreses públiques i promovent, 
allà on sigui possible, pressupostos participatius. 

  

  

llengua 
  
 Integració, identitat, cohesió.  
  
 La llengua no és només un mitjà per transmetre informació, és un mitjà d’identificació, 

de cohesió i de referència de grup. 
  
 La llengua pròpia de Catalunya és el català, i l’occità en la seva variant aranesa a la 

Val d’Aran. 
  
 Aquestes són les úniques llengües en què l’administració local ha d’actuar, tot i cuidant 

de promoure’n el seu coneixement entre tota la població i  predicant amb l’exemple 
d’un ús correcte en quant a la terminologia i al bon ús de la llengua catalana . 

 



 

 

 
 

 
lideratge i servei 

 
seguretat 

  
 Correspon als ajuntaments respondre a les situacions d’emergència i seguretat dels 

ciutadans, ja sigui per mitjans propis o facilitant l’actuació dels cossos de seguretat, 
bombers o professionals de la salut de les administracions supralocals o, si s’escau, 
privades. 

  

  

afers socials 
  
 La crisi econòmica no pot afectar l’eficàcia de les polítiques socials de l’administració 

local.  
  
 L’administració local ha de vetllar per l’adequada prestació sanitària i social que la 

Generalitat de Catalunya hauria de garantir, liderant l’establiment de serveis sanitaris 
de qualitat a cada municipi, l’adequada prestació de la llei de dependència, la 
presència i actuació de serveis socials en situacions de conflictes o de risc, la integració 
i respecte a les persones amb minusvàlues físiques, sensorials, intel·lectuals o 
psíquiques. 

  
 Finalment ha d’estar a l’agenda de totes les administracions públiques la promoció del 

voluntariat i de totes aquelles actuacions que fomentin una actuació solidària i de bon 
veïnatge entre el ciutadans. 

 
 

medi ambient 
  
 El tractament i gestió de residus ha d’estar també al capdavant de les polítiques 

municipals, perseguint els criteris de reducció, reutilització i reciclatge.  
  
 La defensa del medi ha de ser un dels principals referents d'actuació incloent mesures 

per aturar les agressions a l'entorn natural, relacionades amb els residus, d'estalvi 
energètic i mesures relacionades amb el cicle de l'aigua i el medi atmosfèric. 

 



 

 

 
 

  
lideratge i servei 

 
espai públic 

  
 Ha de ser el punt de trobada principal de la ciutadania. Ha de ser, doncs, un àmbit de 

tolerància i d’aprenentatge constant, presidit per la cultura del respecte a les persones 
i l’entorn. 

  
 Cal treballar per evitar la degradació urbana que provoquen certes actituds incíviques 

que empitjoren la qualitat de vida i, sobretot, l’entorn. 
  
 Aconseguir-ho és una responsabilitat col·lectiva de la qual cal que tothom sigui 

plenament conscient a partir de l’exercici dels drets i deures propis d’una societat amb 
maduresa democràtica. 

  
 Fer complir les normes que regulen l’ús de l’espai públic és la garantia perquè aquest 

sigui democràtic i realment de tothom. 
  

  

habitatge 
  
 La política d’habitatge públic ha d’orientar-se de forma principal al lloguer, adaptant-se 

a les circumstàncies de les persones o famílies que en gaudeixin. 
  

  

urbanisme 
  
 El desenvolupament urbanístic de les ciutats ha de garantir la convivència d'usos, la 

recuperació i renovació d'espais públics i urbans, fent ciutats i pobles accessibles i 
sense barreres arquitectòniques. 

  

 



 

 

 
 

 
regeneració democràtica 

 
 Les competències en la regulació de les eleccions locals no han estat exercides pel 

Parlament de Catalunya.  
  
 Els municipis han d’impulsar una regulació electoral catalana que reconegui les llistes 

obertes, la limitació de mandats, la declaració pública de béns abans, durant i després 
de l’exercici del càrrec polític, la publicació anual de percepcions totals de cada càrrec 
de designació política, la incompatibilitat en l’exercici de més d’un càrrec de designació 
política remunerat i l’eliminació de pràctiques de nepotisme. 

  
 Des de l’ajuntament s'ha de treballar per resoldre les necessitats reals de la població, 

amb un volgut equilibri entre els esforços que es destinen als projectes que cobreixen 
les necessitats de la gran majoria de la població i els que es destinen a cobrir altres 
necessitats més minoritàries. 

  
 L’administració pública municipal ha de regir-se pels principis de sostenibilitat, eficàcia 

i austeritat, els quals han de ser presents en totes les intervencions municipals que 
comportin despesa per part de l’Ajuntament. I no pas ara per la conjuntura econòmica 
en què ens trobem, sinó com a principi bàsic. Les persones no hem de rebre més del 
necessari, sinó l’adequat a la necessitat que tenim. 

  
 L’administració pública haurà de respectar el dret dels ciutadans a la informació i a la 

resposta, haurà de publicar amb periodicitat anual el recull de totes les contractacions 
fetes amb empreses i professionals, establint quanties i conceptes. 

 



 

 

 
    

 
camí cap a la independència 

 
 La independència del nostre poble s’escriurà des de totes les llars del nostre país, així 

com a través de les nostres institucions representatives, tant públiques com privades. 
La política i les administracions locals no poden restar al marge d’aquest camí cap a la 
independència que haurem d’escriure entre tots. 

  
 És per això que Esquerra i Reagrupament es presenten a aquestes eleccions amb 

voluntat de transversalitat, al servei d’una estratègia nacional d’alliberament i 
promovent uns valors i una ètica republicans, amb una actuació dirigida al 
desenvolupament i creixement social i, alhora, nacional de Catalunya, actuant sempre i 
en tot moment en interès de Catalunya i dels seus ciutadans, de la seva llibertat i de la 
seva dignitat. 
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1 
AJUNTAMENT 

 
eficiència 

  
  Simplificació dels tràmits administratius i procediments clars per a tots els 

ciutadans i empreses. 
  Tots els tràmits, informacions i comunicacions permesos per la llei realitzables 

mitjançant la pàgina web. 
  Temps de resposta a les peticions inferior a dos dies. 
  Reorganització de l'estructura de l'Ajuntament, amb l’objectiu de prioritzar més 

l'atenció directa al ciutadà i evitar la burocràcia. 
  Racionalització de la despesa pública, realitzant un estudi d'eficàcia i optimització, 

tant econòmica com social, de les diferents actuacions municipals. 
  Vetllar pel deute públic, que ha de mantenir-se per sota del 25% dels ingressos 

pressupostats en l’exercici corrent. 

 
 

transparència 
  
  Publicació al web de l'Ajuntament de tots els càrrecs i sous i dietes de regidors i 

regidores i dels càrrecs de confiança. 
  Establir que de forma obligatòria, d'acord amb la legislació vigent, sigui informat el 

Ple Municipal o a les reunions informatives de tots els grups representats a 
l'Ajuntament, de les actuacions i posicionaments dels representants de l’Ajuntament 
en institucions supramunicipals (Àrea Metropolitana de Barcelona, Patronat de 
Collserola, Taula de serveis socials, Innobaix, etc...) 

  Publicació al web dels responsables de cada matèria, per què els ciutadans 
sàpiguen a qui adreçar-se. 

  Publicació actualitzada de tots els projectes d'actuació municipal i del seu grau 
real d'avanç i compliment. 

  Publicació al web de la informació actualitzada del pressupost municipal i del seu 
compliment. 

 



 

 

 
 

1 
AJUNTAMENT 

 
participació 

  
  Nova ordenança sobre els Consells de Participació Ciutadana, per fer-los més 

oberts i eficaços, establint que les seves conclusions constin en els expedients 
oficials. 

  Gestió i discussió conjunta i alhora del Pressupost i de l'ordenança de Taxes i 
Tributs, cosa que fins ara ha impedit l'actual equip de Govern. 

  Realitzar consultes populars, d'acord amb la legislació vigent, pels temes cabdals. 
  Pressupost municipal participatiu, realitzat i discutit a partir de les propostes 

dels Consells de Participació i de la ciutadania 
  Apostar perquè cada regidor ho sigui, també, de proximitat, esdevenint 

interlocutor de cada barri i dels deus ciutadans davant l’Ajuntament. 



 

 

 
 

2 
COMERÇ 

 
facilitar l’obertura de nous negocis 

 
  Creació de la figura de l’interlocutor únic permanent amb el comerç dins de 

l'Ajuntament. 

 
 

suport a nous emprenedors 
  
  Crear cursos  de formació per a comerciants, emprenedors i treballadors. 
  Crear la marca "Sant Just, cultura i comerç", donant suport als comerços de 

caire cultural que són presents a Sant Just o que volen instal·lar-s'hi. 

 
 

comerç urbà i de proximitat 
  
  Intensificar les campanyes periòdiques per fer conèixer el Mercat Municipal a la 

ciutadania. 
  Promoure les jornades periòdiques de "la botiga al carrer", per ajudar a 

dinamitzar el comerç local i de proximitat. 
  Reorientar el mercat setmanal del dimecres, per a fer-lo més actual i atractiu. 
  Fomentar i prioritzar el comerç just i el consum responsable en les compres de 

béns i serveis de l'Ajuntament. Implicar-se en la Xarxa de Compra Pública Ètica 
com a primer pas. 



 

 

 
 

3 
CULTURA 

 
sant just, referent cultural 

  
  Crear la marca "Sant Just, cultura i comerç" amb la voluntat de convertir Sant 

Just en un poble referent de la cultura al Baix Llobregat. 
  Potenciar la creació d'un clúster d'empreses culturals i de mitjans audiovisuals a 

Sant Just que actuïn de manera coordinada per a potenciar el poble en aquest 
àmbit. 

  Potenciar els “Espais de creació per a artistes”. 

 
 

revitalització 
  
  Facilitar i ajudar la instal·lació al poble de totes les empreses i emprenedors que 

actuïn en aquest àmbit. 
  Negociació amb l'Ateneu per trobar l'equilibri en la planificació i la potenciació de la 

zona del Barri Centre com a illa cultural del poble. 
  Realització d'un estudi d'equipaments i necessitats culturals per aconseguir una 

major eficàcia entre l'oferta i la demanda. 
  Crear conjuntament amb les entitats culturals una programació estable d'arts 

escèniques. 
  Creació d'un circuit de programació cultural i artística estable als equipaments 

de Sant Just, impulsant les iniciatives de les entitats del poble. 
  Recuperació del patrimoni arquitectònic, monumental i cultural de Sant Just. 
  Crear una fira de l'artesania santjustenca. 

 



 

 

 
 

3 
CULTURA 

 
cultura per a la gent 

  
  Fer que l'Ajuntament estigui al servei de les Entitats, i no a l'inrevés. 
  Una nova política de subvencions a entitats culturals on es prioritzin els 

projectes, i fer un seguiment dels resultats. 
  Que les Festes populars locals es planifiquin des del Consell de Cultura. 
  Suport a les entitats i associacions que fomentin la cultura popular catalana. 
  Potenciar la Biblioteca, augmentant-ne pressupost, horaris i serveis. 
  Augmentar i recuperar els espais de la Biblioteca per a millorar els seus serveis i 

condicions. 
  
  



 

 

 
 

4 
DONES 

 
regidoria de les dones 

  
  Crear la Regidoria de les Dones, per a liderar i centralitzar totes les accions en 

aquest àmbit. 
  Potenciar el paper del Consell de Participació de Dones i fer un seguiment de les 

seves propostes dutes a terme. 
  Actualitzar el Pla de les Dones, segons les directrius del Consell de Participació de 

les Dones. 

 
 

suport a les dones 
  
  Augmentar el serveis d'atenció social a les dones grans, soles i amb pocs 

recursos econòmics. 
  Crear un nou pla d'assessorament de Planificacio Familiar més eficaç, sobretot 

per a joves 
  Potenciar les eines de suport a les dones víctimes de la violència masclista. 
  Crear un espai municipal de trobada per a les dones de Sant Just. 
  Suport als equips d’esport femení de base, amb una assignació pressupostària 

suficient. 
  Pla especial destinat a dones sense feina, treballant conjuntament amb el Servei 

d’Ocupació de Catalunya i les empreses del municipi. 

 
 

lluitar contra la discriminació 
  
  Fomentar la presència de les dones en tots els àmbits de l'Ajuntament i de la 

vida ciutadana. 
  Eliminar tota mostra de llenguatge sexista, tant en la documentació de 

l'Ajuntament com de les entitats que hi tinguin conveni. 



 

 

 
 

5 
ECONOMIA 

 
revitalització 

  
  Promoure un clúster d'empreses del sector audiovisual i cultural, coordinadament 

amb Esplugues, Sant Feliu i Sant Joan Despí. 
  Plans específics per atraure empreses de noves tecnologies, medioambientals, de 

finalitat social, de serveis, culturals, esportives i de mitjans audiovisuals. 
  Crear un viver de noves empreses i emprenedors, proveït de tots els serveis i 

amb lloguers simbòlics. 
  Arribar a un acord amb una operadora de telecomunicacions per completar el 

cablejat amb fibra òptica de la totalitat dels polígons industrials del poble. 

 
 

suport 
  
  Creació del web econòmic de Sant Just per potenciar l'economia del municipi. 
  Pla de millora dels polígons industrials. 
  Simplificar els tràmits administratius per a l'obertura de nous negocis. 
  Potenciar Proecsa en el seu vessant de suport i participació en projectes 

empresarials que impliquin un creixement de l'ocupació a Sant Just. 

 
 

lluitar contra l’atur 
  
  Planificar, juntament amb el teixit empresarial, un centre de formació 

professional especialitzat en els camps amb major projecció a Sant Just. 
  Creació d'una borsa de treball que faci de mediadora entre les empreses del 

municipi i de l'entorn geogràfic al poble amb les persones que cerquen feina del 
poble. 

  Pla especial i cursos específics de l'oferta educativa municipal destinats a 
treballadors sense feina. 



 

 

 
 

6 
EDUCACIÓ 

 
pla de millora de les instal.lacions escolars 

  
  Pla per la conservació dels edificis escolars. 
  Acabar amb totes les barreres d'accessibilitat als centres escolars. 
  Mantenir les instal·lacions escolars perquè puguin ser utilitzades fora de l'horari 

estrictament escolar. 
  Fer arribar la banda ampla a tots els centres educatius, apostant per la digilització 

de les escoles. 

 
 

implicació amb la comunitat educativa 
  
  Donar suport actiu a les AMPES i a llurs iniciatives. 
  Revisar i potenciar les condicions de les beques i ajuts, tant d'estudi com de 

menjadors i d'activitats extraescolars, per a augmentar la seva eficàcia, 
prioritàriament en els casos de més necessitat. 

  Ampliar l'oferta de places d'escola bressol. 
  Pla per a millorar el material d'ús a les escoles. 
  Facilitar la interacció entre centres educatius i les associacions del poble. 

 
 

diversitat formativa 
  
  Promoure una àmplia oferta de l'educació en el lleure, sobretot durant el període 

de les vacances escolars. 
  Facilitar els mitjans perquè en els cursos formatius públics hi puguin participar 

persones amb problemàtiques sensorials (visió, sordesa,...). 
  Incrementar els serveis d'orientació per a l'alumnat, creant una Oficina 

d'orientació acadèmica. 
  Potenciar l'Escola d'Adults amb nous mitjans i millors instal·lacions. 



 

 

 
 

7 
ESPORTS 

 
esports i salut 

 
  Crear un pla municipal d'Esport i Salut, conjuntament amb el CAP, entitats 

esportives i socials i centres educatius per a fomentar l'ús de l'esport en tant que 
millora de la salut, tot informant extensament dels beneficis de la pràctica esportiva 
a la salut de les persones. Establir un punt d'informació al respecte que combini 
Esport i Salut. 

  Potenciació d’aquests programes d' "Esport i Salut" amb activitats dins el casc 
urbà per fer conèixer els avantatges i possibilitats. 

  Promoure un circuit de realització d'activitats esportives i de lleure a La Vall que 
siguin respectuoses amb la seva conservació. 

 
 

esport i educació 
  
  Augmentar l'oferta esportiva als centres educatius treballant conjuntament amb 

els equips esportius del poble. 
  Vetllar pel manteniment de les instal·lacions esportives als centres educatius. 



 

 

 
 

7 
ESPORTS 

 
esport  per a tothom 

  
  Suport especial als equips locals d'esports en els que Catalunya pot participar de 

forma oficial internacionalment. 
  Oferir suport a les entitats que treballen a favor de les seleccions nacionals 

esportives catalanes. 
  Optimització dels recursos i/o ampliació de les instal·lacions esportives. 
  Millorar la gestió de la Bonaigua, renegociant les condicions de les concessions. 
  Millorar les condicions d'accessibilitat i mobilitat a la Bonaigua. 
  Promoció i suport en la publicitat dels esdeveniments esportius per motivar 

l’assistència dels santjustencs i santjustenques. 
  Prioritzar el suport a l'esport infantil i el de base, amb tècnics qualificats i 

programes de formació. 
  Ajudar a la creació d'equips esportius de persones amb discapacitats. 



 

 

 
 

8 
IMMIGRACIÓ 

 
entendre la immigració 

  
  Crear un pla de pedagogia per fer conèixer el fenomen migratori, basant-se en la 

Cultura de la Pau i la comprensió intercultural. 
  Fer una radiografia real de la immigració al poble i de les seves necessitats i de les 

problemàtiques que els afecten. 

 
 

ajut a la integració 
  
  Integrar les persones nou-vingudes a través del programa de les parelles 

lingüístiques. 
  Oferir suport als cursos per a nouvinguts per a facilitar-ne la integració i el 

coneixement del país. 

 
 

lluitar  contra la xenofòbia 
  
  Lluitar de forma clara i taxativa des de l'Ajuntament contra qualsevol mostra de 

xenofòbia. 



 

 

 

9 
JOVENTUT 

 
present 

  
  Ampliar i millorar els serveis del Casal de Joves. 
  Creació de les Aules d'Estudi a Can Ginestar, annexes i separades de la Biblioteca, 

potenciant els seus serveis i horaris. 
  Creació del Carnet Juvenil de Sant Just, amb col·laboració d'entitats, comerços i 

empreses, per a bonificar el consum local dels joves. 
  Augmentar el suport als joves amb problemes familiars, d'habitatge, socials o de 

feina. 
  Augmentar l'oferta d'oci per a joves, promovent diverses activitats en diferents 

espais i seguint una programació estable. 
  Destinar més recursos a la festa major. 
  Habilitar espais per a grafiters, i que es faciliti la comunicació entre comerços i 

grafiters perquè que arribin a acords. 

 



 

 

 
 

9 
JOVENTUT 

 
futur 

  
  Disposar de descomptes i ofertes per a joves al Poliesportiu Municipal de La 

Bonaigua, tant en els clubs esportius com en el gimnàs, i per a poder fer-se soci. 
  Fomentar i ampliar els canals de comunicació del transport públic entre el 

municipi i la UAB (per exemple, a través d’un autobús directe, o via altres municipis 
veïns, que faciliti l’enllaç directe entre ambdues destinacions) 

  Creació del Servei Juvenil d'Ocupació, integrat dins del Servei de la Feina 
municipal, dedicat exclusivament al suport als joves per lluitar contra l'atur juvenil. 

  Poder organitzar esdeveniments públics d'interès cultural i juvenil al Casal de 
Joves, on es puguin vendre tot tipus de begudes. 

  Augmentar el nombre de pisos de lloguer per a joves per aconseguir que cap 
jove hagi de marxar per manca d'habitatge. 

 
 

participació dels joves 
  
  Creació de subvencions en l'àmbit de la Joventut que no només promoguin el 

paràmetre de l'oci, sinó que treballin també aspectes com el treball, la prevenció en 
la salut, l’emprenedoria, la independència i l'habitatge 

  Crear una revista juvenil de caràcter mensual que es farà arribar amb el Butlletí 
Municipal, supervisada pel Consell de la Joventut, i no per l'Ajuntament 

  Potenciar el Consell de la Joventut i fer que les seves decisions siguin 
determinants en l'actuació municipal 
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LLENGUA 

 
català: llengua de l’ajuntament 

  
  Potenciar que el Català sigui la llengua pròpia de totes les informacions i 

comunicacions de l'Ajuntament i dels mitjans de comunicació municipals. 
  Estudiar la creació d’una nova ordenança per declarar el Català com a llengua 

preferent de l’Ajuntament. 
  Crear la figura del "dinamitzador lingüístic" per a potenciar l’ús de la llengua 

Catalana. 

 
 

català: llengua de sant just 
  
  Potenciar el suport a les entitats que treballen en defensa del Català. 
  Augmentar el nombre de publicacions, medis audiovisuals i llibres en Català a la 

Biblioteca Municipal. 
  Fer complir el Codi de Consum per establir que tota la informació destinada als 

consumidors i usuaris sigui en Català. 
  Oferir suport a les entitats perquè el Català sigui la llengua d'ús normal i preferent 

en els seus comunicats i informacions. 

 
 

català: llengua dels santjustencs i sanjustenques 
  
  Continuar potenciant el moviment de les "parelles lingüístiques" i fer-ho conèixer 

al gruix de la població i a les persones nouvingudes. 
  Augmentar, potenciar i fer conèixer de forma molt significativa els cursos de 

Català que es realitzen a Sant Just. 
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MEDI AMBIENT 

 
un poble sostenible 

  
  Redactar una nova ordenança d’aprofitament de l'aigua, tant per edificis de nova 

construcció com per a edificis ja existents. 
  Pla d'aprofitament de les aigües pluvials en carrers i places, amb una xarxa 

separada de les d'aigües residuals pel seu aprofitament en el rec de parcs i jardins. 
  Estudiar un canvi en la política tarifària del rebut  de l’aigua i sol·licitar-ho a 

l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient. 
  Establir ajudes per la instal·lació d'energia solar o fotovoltaica en edificis ja 

existents. 
  Instal·lació de més punts de càrrega per a vehicles elèctrics. 
  Augmentar els itineraris intermunicipals per a bicicletes. 
  Potenciació del Consell de Participació del Medi Ambient. 
  Utilització d'energia solar per a l'enllumenat públic i semàfors. 
  Promoure que tots els edificis municipals només utilitzin energies renovables. 
  Pla per a la instal·lació d'energia geotèrmica. 
  Pla de foment de la instal·lació d'aerogeneradors de dimensions reduïdes, 

especialment en edificis municipals. 
  Celebració del Dia Internacional del Medi Ambient amb diferents accions al carrer. 
  Pla de millora, manteniment  i racionalització en funció de les necessitats als parcs, 

vies i espais públics, de les zones enjardinades i l'arbrat, i promoció de la flora 
autòctona. 
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MEDI AMBIENT 

 
la vall 

  
  Canvis legals necessaris per a salvar definitivament les zones encara en perill a La 

Vall. 
  Farem un seguiment acurat del conveni de La Vall. 
  Creació d'itineraris per a vianants dins de La Vall. 
  Activació d'un programa integral de protecció de La Vall. 
  Obrir a la participació i exigir la màxima transparència i compliment dels terminis 

en el redactat del Pla de Gestió del Parc Natural de Collserola. 

 
 

minimitzar els residus 
  
  Fer una política encaminada a la reducció dels residus generats i, per tant, el seu 

cost de gestió. 
  Realització d'una prova pilot per instal·lar el sistema de recollida porta a porta, 

per augmentar el percentatge de separació de residus i per reduir-los al màxim, i 
segons els resultats, ampliar-ho a tot el municipi. 

  Obrir un punt de recollida selectiva a la zona del Barri Sud. 
  Campanya de sensibilització per augmentar la consciència ciutadana a favor de la 

reducció de residus. 
  Pla de residus industrials conjuntament amb les empreses locals. 
  Potenciar el compostatge privat. 
  Pla de millora de la neteja viària. 
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PARTICIPACIÓ I 

COMUNICACIÓ 
 

e-ajuntament 
  
  Reconvertir el web de l'Ajuntament, fent-lo més àgil i eficient. 
  Tots els tràmits, informacions i comunicacions permesos per la llei realitzables 

mitjançant la pàgina web. 
  Crear eines de comunicació directa amb l'Alcalde i amb tots els regidors a 

través del web. 
  Retransmetre els plens municipals i penjar-los al web perquè puguin ser 

consultats amb posterioritat. 
  Fer públiques les agendes de l'Alcalde, de tots els regidors i càrrecs públics de 

l'Ajuntament, guardant la confidencialitat necessàroa. 
  Publicar al web de forma immediata tota la informació sobre els ingressos públics 

de regidors i altres càrrecs públics i actualitzar-lo constantment. 
  Publicar al web tota la informació de l'Ajuntament referent a seguiment dels 

projectes, del pressupost, organigrama municipal, actes, mocions, ordenances i 
resolucions que s'aprovin als plens municipals, ... i actualitzar-lo constantment 

  Wi-Fi gratuïta als indrets del poble amb més afluència de gent: Mercat Municipal, 
Can Ginestar, Casals i centres cívics, escoles, ... "Sant Just, connecta't a la xarxa" 

  Apropar l'Ajuntament a la ciutadania. Organitzarem periòdicament, a través 
d'internet, sessions de preguntes amb tots els regidors. 

  Aplicar les llicències Creative Commons a tota la documentació del web municipal. 
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    PARTICIPACIÓ I 

COMUNICACIÓ 
 

un ajuntament de tots 
  
  Realitzar consultes populars, d'acord amb la legislació vigent, pels temes cabdals. 
  Fomentar la participació dels ciutadans als plens municipals. 
  Fer participatius els Consells Municipals. 
  Donar màxima veu a les Entitats ciutadanes com a veritable motor de la vida 

social de Sant Just 
  Potenciar el paper del Consell de Participació de les Dones. 

 
 

mitjans de comunicació de referència 
  
  Creació del Consell de Participació Municipal de Mitjans de Comunicació amb 

l'objectiu d'assolir la màxima transparència i imparcialitat al mitjans públics de Sant 
Just. Hi estaran presents professionals del mitjans d'àmbit nacional que resideixin al 
municipi. 

  Potenciar la programació pròpia de Ràdio Desvern, dotant-la de més recursos 
econòmics i humans. 

  Preservar la pluralitat informativa a Ràdio Desvern. 
  Transformar el Butlletí Municipal per donar veu preeminent a les entitats i a la 

ciutadania. 
  Distribució del Butlletí Municipal en format electrònic i en paper només a aquells 

que ho sol·licitin. 
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SANITAT I 

SALUBRITAT 
 

serveis per a la salut 
  
  Potenciar la promoció de la salut al CAP en col·laboració amb l'Ajuntament. 
  Negociar amb la Generalitat l'ampliació del CAP. 
  Participar activament en la gestió del CAP i dels altres recursos d’atenció sanitària 

referents de la població, a través del Govern Territorial de Salut. Vetllar per 
l’ampliació dels serveis que s’hi ofereixen. 

 
 

salut per a les persones 
  
  Treballar en la promoció de la salut des de la transversalitat, implicant centres 

escolars, entitats de lleure, ABS, associacions de pares i mares, Casal de Joves i 
entitats del poble. 

  Continuar amb les campanyes de control de salubritat en bars, restaurants i llocs 
de pública concurrència. 

  Treballar en promoció de la salut des de la reducció de riscos en abús de 
drogues, embarassos no desitjats i desordres alimentaris. 

  Fer la diagnosi de salut de la població, i el posterior pla de salut, implicant 
professionals de la salut, tècnics municipals, agents socials i ciutadania. 
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SEGURETAT CIUTADANA 
 

seguretat 
  
  Aproximar la policia local a la ciutadania. 
  Potenciar la col·laboració entre la policia local i el cos de Mossos d'Esquadra. 
  Les denúncies ciutadanes han de ser escoltades pels cossos policials i han de 

donar una resposta al ciutadà. 

 
 

prevenció 
  
  Els policies locals, el cos de Mossos d'Esquadra, els agents cívics i protecció civil han 

de col·laborar a les escoles i a l’institut per a la formació civíca dels nostres 
infants i joves. 

  Els agents cívics han de donar suport a la ciutadania, no actuar com a agents 
municipals. 

  Oferir suport a les funcions dels agents de protecció civil. 

 
 

civisme 
  
  Obrir les juntes locals de seguretat dos cops a l'any a la ciutadania, fent-la 

partícip dels problemes de seguretat i convivència. 
  Els cossos policials, policia local i Mossos d'Esquadra han de vetllar pel compliment 

de la normativa de civisme local. 



 

 

 
 

15 
SOCIETAT DEL BENESTAR 

 

gestió eficient 
  
  Creació de la figura de l’interlocutor únic permanent per a millorar l'eficàcia del 

servei. 
  Vetllar pel desplegament i aplicació total de la Llei de Dependència al poble. 
  Prioritzar l'atenció integral d'infants i adolescents en situació de risc. 

 
 

serveis suficients 
  
  Coordinar accions a nivell supramunicipal en relació a persones amb discapacitat 

o grau elevat de dependència. 
  Promoure pisos tutelats amb serveis per a gent gran. 
  Incrementar els serveis d'ajut a domicili i promoure els serveis de teleassistència 

per a gent gran. 
  Incrementar els serveis complementaris (esport, cultura, associatiu,...) a les 

persones grans i a les persones amb discapacitat. 
 
 

ajudar a la gent 
  
  Creació de grups d'ajuda mútua en les diferents problemàtiques socials 

detectades al poble. 
  Pla de suport psicològic a les persones que tenen cura de persones amb 

discapacitats. 
  Fer campanyes específiques i periòdiques per a informar els col·lectius més 

desafavorits de les possibles solucions i ajuts. 
  Pla per a eliminar totes les barreres d'accessibilitat existents. 
  Treballar per la integració total de les persones amb discapacitat. Màxima 

informació sobre plans i ajuts i suport a les famílies. 
  Fer més eficient els serveis d'atenció social a les persones en situació de pobresa. 
  Potenciar les eines de suport a les víctimes de violència i marginació social. 
  Crear un nou pla d'assessorament de Planificació Familiar més eficaç, sobretot 

per a joves. 
 



 

 

 
 

16 
SOLIDARITAT 

 
pensar globalment 

 
  Oferir suport a aquelles entitats i moviments internacionals que defensen la 

solidaritat, la cooperació, la Cultura de la Pau, la igualtat, la llibertat i la 
democràcia. 

 
 

actuar localment 
 

  Crear una xarxa de relació d'entitats, centres educatius i associacions de Sant Just 
amb entitats d'altres països que lluiten per la Cultura de la Pau. 

  Retornar a les entitats l'organització de "La Festa de la Pau", i oferir-los el màxim 
suport. 

 
 

suport a les ong’s 
 

  Potenciar la relació de l'Ajuntament amb totes les entitats del poble i ONG's que 
tinguin entre les seves prioritats la defensa dels Drets Humans. 

  Creació del contracte en pràctiques per a joves estudiants en ONG’s del poble. 
  Potenciar la comunicació de les activitats de les ONG’s de Sant Just a la resta de 

la població de forma regular. 
  Potenciar el treball en xarxa i cooperatiu entre les ONG’s de Sant Just. 



 

 

 
 

17 
TRANSPORT I MOBILITAT 

 

transport per a interrelacionar-se 
 

  Realitzar totes les acciones institucionals necessàries per a aconseguir l'arribada 
finalment de la línia 3. 

  Cercar una via directa de comunicació amb transport públic entre el municipi i la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

  Ampliació del servei del JustMetro a diumenges i festius 
  Implantar una línia d'autobús o reorganitzar les actuals per connectar de forma 

directa Mas Lluí fins al centre del poble. 
  Implantar una línia d'autobús o reorganitzar les actuals per connectar de forma 

directa el Trambaix amb els polígons industrials. 
  Estudiar la implantació del "bus escolar" a les hores d'entrada i sortida de les 

escoles i de l’institut. 
 
 

mobilitat sostenible 
 

  Fer un estudi per a reorganitzar i optimitzar els sentits de circulació dels carrers 
per afavorir la mobilitat sostenible i amb una reducció de la velocitat permesa. 

  Substitució dels semàfors actuals per models amb menor cost de manteniment i 
amb eficiència energètica. 

  Instal·lació de més punts de càrrega de vehicles elèctrics. 
  Promoció del programa de "Car sharing" per a reduir el nombre de cotxes i la 

contaminació que produeixen. 
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TRANSPORT I MOBILITAT 

 

mobilitat per a la gent 
 

  Reorganització, augment i millores de les condicions dels camins escolars. 
  Increment de les places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. 
  Elaborar un mapa de circuits de BT a La Vall, respectuós amb la seva conservació. 
  Augmentar els itineraris intermunicipals per bicicletes. 
  Coordinar les actuacions del Bicing amb els altres municipis comarcals i amb 

Barcelona 
  Disposar d’aparcament per a bicicletes davant tots els equipaments municipals, 

escolars i zones comercials. 
  Construcció d'un aparcament soterrani a l’illa cultural del Barri Centre. 
  Millorar les voreres existents amb un disseny que permeti la circulació de tots els 

vianants amb diferents tipus de mobilitat. 



 

 

 
 

18 
URBANISME I HABITATGE 

 
habitatge social 

 
  Continuar amb la construcció d'habitatge social i que aquest sigui preferentment 

de lloguer. 
  Continuar amb la construcció d'habitatges amb serveis per a la gent gran, així 

com a noves promocions destinades a joves. 
  Bossa de vivendes públiques destinades exclusivament a persones amb urgència 

social o econòmica. 
  Crear noves modalitats de llars compartides, perquè gent gran i gent jove puguin 

compartir habitatge i conjugar necessitats i recursos. 
  Que els nous desenvolupaments urbanístics, superin el 20%, mínim establert 

legalment, destinat a habitatge social. 
  Aplicar nous sistemes per a la creació d'habitatge social, com és el Dret de 

Superfície i Dret de Superfície per llogar. 
  Fomentar acords segons els Dret de Superfície amb cooperatives, obres socials 

de les caixes i altres entitats socials per a la promoció d’habitatge social 
  Promoure polítiques d'habitatge social que fomentin la convivència de diferents 

col·lectius en el mateix edifici, així com que tinguin les màximes exigències 
mediambientals (Eco-blocs) 

  Habitatges públics concebuts amb la màxima flexibilitat, perquè puguin ser 
vàlids per diverses necessitats personals, fugint del tipus realitzat fins ara, enquibit 
en unes distribucions totalment obsoletes. 

  



 

 

 
 

18 
URBANISME I HABITATGE 

 
  Creació, en les noves promocions públiques, d'espais per a usos compartits, com 

poden ser neteja, aparcament de bicicletes, safareigs, instal·lacions tècniques, 
d’emmagatzematge, etc.. 

  Acabar amb la política de venda de sòl municipal i crear una bossa de sòl públic 
destinat a les futures necessitats de Sant Just. 

  Millorar la gestió de l'empresa pública PROMUNSA. 
  Presentació pública i via web dels estats de comptes de PROMUNSA. 
  Farem un seguiment especial de la posada en marxa del nou polígon d’habitatges 

del barri de Bellavista (Sant Joan – Sant Just). 

 
 

urbanisme per al poble 
 

  Creació d’una comissió formada pels representants públics, polítics, tècnics 
qualificats, entitats i ciutadans per estudiar el futur del poble i la possible 
actualització dels seus paràmetres urbanístics. 

  Crear una Ordenança específica per edificis a rehabilitar, destinada a facilitar i 
aclarir els buits legals actuals. 

  Pla de suport a la rehabilitació com a eina per augmentar la qualitat dels edificis i 
habitatges de Sant Just. 

  Establir en els nous projectes l’obligatorietat del soterrament de totes les línies 
de servei -enllumenat, electricitat, comunicacions,... 

  Millorar la planificació de les obres i el seu temps d'execució. 
  Vetllar pel correcte desenvolupament urbanístic i per evitar la degradació de les 

zones no construïdes, no iniciades o amb les obres aturades (com per exemple al 
carrer Raval/Passatge del Mercat i la Carretera Reial/ carrer Bonavista) 
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URBANISME I HABITATGE 

 
  
  Impulsar i fer complir la Inspecció Tècnica d’Edificis pels edificis d’habitatges 

més antics de 30 anys per aconseguir un parc d’habitatges en bon estat. 
  Implementar l’obligatorietat del visat tècnic de qualitat per a tots els projectes i 

documents a presentar per part dels tècnics per augmentar la qualitat i garantir el 
compliment de totes les normatives i requeriments. 

  Promoure l’arquitectura de qualitat promovent concursos d'arquitectura pels 
nous projectes. 

  Revisió del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, incloent-hi edificacions 
significatives del segle XX, amb els graus de protecció segons cas, i fer-lo a 
conèixer a la població. 

 
 

urbanisme per a la gent 
 

  Pla de millora dels espais de trobada per a petits, joves, famílies i gent gran. 
  Pla per eliminar de forma immediata totes les barreres d’accessibilitat existents 

en edificis públics i a l'espai públic. 
  Impulsar la realització del Parc de la Bonaigua, com entrada a La Vall, i vetllar 

per la correcta rehabilitació de la riera. 
  Pla de millora dels espais periurbans del municipi. 
  Pla de millora i dignificació de les zones industrials. 
  Remodelació del Barri Centre, ampliant voreres, pacificant el trànsit i creant nous 

espais de passeig. 
  Adequació de la urbanització del Mas Lluí per dotar-la de les màximes comoditats i 

les menors molèsties als nous veïns del barri. 
  Apostar per la proximitat del nou barri del Mas Lluí amb la construcció del pont de 

connexió directa entre el barri i la Carretera Reial. 
 



grupp


