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• Programes i accions duts a terme des de les regidories d’ERC

• Programes i accions col·lectives del Govern municipal

• Programes i accions en planificació

• Mocions presentades 

(http://locals.esquerra.cat/santjust/documents/categoria/mocions-

presentades)

http://locals.esquerra.cat/santjust/documents/categoria/mocions-presentades




Signatura del conveni amb la 

Generalitat de Catalunya, Sant 

Joan Despí i Esplugues de 

Llobregat per fer passar el 

Tram per la Carretera Reial, 

entre Rambla Sant Just i Plaça 

Santa Magdalena d’Esplugues.



• Eliminació de “punts foscos” de les cruïlles amb recrescut de diferents 

voreres.

• Pla de Passos de vianants per la millora de la visibilitat, incorporat al 

Banc de Bones Pràctiques Municipals de la Diputació de Barcelona.



• Instal·lació de 14 punts nous 

d’ancoratge per bicicletes i 1 “Punt 

Bici” amb eines i inflador de rodes al 

Parador.

• Creació flota municipal de bicicletes 

elèctriques amb cessió als 

treballadors per els desplaçaments in-

itinere



Implantació del 

Carsharing a Sant Just. 

4 places al Juny i 4 al 

setembre.



• Canvi de sentit dels carrers Santa Teresa i Hereter per 

millorar la connexió amb el barri de les Basses de Sant 

Pere.

• Noves parades de les línies 63 i 157.

• Implantació de noves Zones 20 bidireccionals amb 

senyalització complementària per a bicicletes.





• Diferents campanyes de 

dinamització del comerç de 

proximitat:

• La nit de Sant Just al carrer

• Festa del Comerç a la 

Primavera

• Quinto-Tapa

• Mercat i Fira de Nadal



• Defensa del comerç de proximitat i “km 0”.

• Suport al comerç i a les associacions de 
comerciants, empresaris i assentadors del 
Mercat Municipal.

• Convocatòria de Plans d’Ocupació per a la 
contractació temporal de persones en 
situació d’atur.

• Habilitació de zona de càrrega i descàrrega 
per les persones usuàries del mercat 
setmanal dels dimecres a la Plaça Camoapa.





Creació, dins del Consell de Cultura, Grups de treball específics 

sobre:

• Equipaments Culturals, amb l’objectiu de crear una xarxa 

d’equipaments i d’activitats coordinada i coherent.

• Foment de la Participació, per tal de crear una plataforma o 

coordinadora d’entitats, amb espai i pressupost propi.

• Serveis Culturals, per coordinar oferta pública i privada.

• Comunicació, per buscar noves maneres de difusió i de coordinació 

Ajuntament - Entitats



• Trasllat d’entitats a espais municipals (Agrupament Escolta, 

Casa de Extremadura, Agrupació Fotogràfica, ...)

• Noves carrosses per a la Cavalcada de Reis perquè hi puguin 

pujar i participar directament més nens i nenes del poble.



• Difondre el patrimoni cultural de 
Sant Just amb la incorporació 
d’elements arquitectònics, 
històrics i artístics al projecte 
europeu “Rutes Singulars”

• Recuperació i difusió de la 
memòria històrica a través de la 
1a fase de la rehabilitació i 
museïtzació del refugi antiaeri 
de Les Escoles i de la creació 
del “Mur de la memòria”





• Projecte de “Regidor/a de proximitat”

• Procés participatiu per decidir el 

destí de la inversió de 80.000€



• Augment i foment de l’ús d’apps per a mòbils a disposició de 

la ciutadania

• Creació i gestió del perfil de Twitter de la Casa de Cultura Can 

Ginestar

• Creació i gestió de la pàgina de Facebook de la Biblioteca 

Joan Margarit





• Elaboració del Pla Director 2015-2019 per a la Policia Local. 

Cap a un model de policia de proximitat.

• Calendari i pressupost per a la renovació de material 

(uniformitat, vehicles)

• Pla per a la instal·lació de càmeres de videovigilància en punts 

estratègics (Casal de Joves, pista Walden – Plaça de la Pau, 

Mas Lluí, Plana Bellsoleig).

• Pla per a la instal·lació de càmeres de seguretat ciutadana i 

amb lector de matrícules per al control del trànsit





Pla d’Acció Municipal, amb participació activa

ciutadana. Eixos d’actuació:

1. Aposta innovadora i reactivació econòmica

2. Creixement sostenible i equilibrat; seguretat viària

3. Impuls educador, creador i artístic

4. Pròxim i obert

5. Qualitat de vida i garant de la vida digna de les 

persones

6. Sostenible i respectuós amb el medi ambient



Processos d’elaboració de:

- Pla d’Habitatge de Lloguer

- Pla d’Inversions

- Pla d’Acció Cultural

- Pla d’Equipaments

- Pla de Foment del Comerç

- II Pla de Mobilitat Urbana

- Projecte Educatiu de Ciutat

- Pla Jove
#femsantjust



• Ajuts per al pagament de l’IBI i al lloguer per la 

emancipació juvenil.

• Ampliació del nombre de pisos socials de lloguer.

• Bonificacions de preus públics i rebaixes d’ordenances 

pel foment de l’economia local.



Acord polític per elaborar i presentar el Pla Municipal 2017-

2024 per a l’adquisició i construcció d’habitatges de lloguer:

• Construcció de 45 habitatges nous en règim de 

lloguer a Mas Lluí

• Creació d’un programa de rehabilitació d’habitatges 

que conformi un parc públic de lloguer

• Construcció d’habitatges de lloguer a la parcel·la 

d’equipament de Can Modolell



Arranjament i pacificació de carrers:

• Font



Arranjament i pacificació de diferents carrers:

• Balmes

• Santa Teresa

• Til·lers

• Peatonalització de la Plaça Maragall

• Millora dels jocs infantils i de la jardineria de la Plaça 

Sant Pastor





• Arranjaments de:

• Raval de la Creu i Passatge Serral

• Bonavista entre Creu / Freixes i Badó / C. Mercader

• Ateneu entre Major / Creu i voltants Escola M. Sacramento

• Plaça dels Estudis Vells i Carrer Carles Mercader

• Remodelació del Carrer Anselm Clavé 

• Adequació i millora de l’aula per a treballs en grup de la 

Biblioteca Joan Margarit 

• Renovació gespa camp de futbol, trasllat al sauló per fer 

futbol 7 i millora dels espais de les entitats

• Segregació de les dues plantes del Mercat per millores 

d’eficiència energètica.



• Estudi de viabilitat econòmica i reestructuració tarifes de La 

Bonaigua

• Treball amb AMB per millorar transport públic a Mas Lluí i 

augmentar freqüència i connexions.

• II Pla de Mobilitat Urbana. Treball conjunt amb oposició i 

ciutadania.

• Proposta nou traçat del JT dins del municipi per millorar-ne la 

freqüència.

• Estudi d’enllaç amb estacions RENFE Sant Joan o Sant Feliu. 

Proposta de línia de Rodalies directa Sant Joan Despí –Sant Feliu 

fins a la UAB.



• Estudi d’encaix urbanístic del pas del Tram per la Carretera.



• Revisió i nou redactat del Pla d’Acció Cultural d’acord amb els 

criteris del Consell de Cultura.

• Cerca d’espais adequats per al correcte desenvolupament de 

l’activitat d’entitats i col·lectius artístics i creatius

• Pla d’Equipaments

• Estudis d’usos de la 1a planta del Mercat Municipal

• Implantació del Pla Director de la Policia Local. Transformació 

a un model de Policia de proximitat i reforç de les feines de 

mediació.





1. Moció d'adhesió a l'Associació de Municipis per la 

Independència (APROVADA) - 30.7.2015

2. Moció per al pagament dels tributs a l'Agència Tributària de 

Catalunya (APROVADA) - 30.7.2015

3. Moció per donar suport a l'acollida de població refugiada 

víctima dels conflictes armats a la Mediterrània (APROVADA) -

22.9.2015

4. Moció en relació a les beques menjador (APROVADA) -

29.10.2015



5. Moció de suport al President Mas, l'exVicepresidenta Ortega i 

la Conseller Rigau amb motiu de la seva imputació per 

l'organització del 9N (APROVADA) - 29.10.2015

6. Moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya 

(REBUTJADA) - 26.11.2015

7. Moció per donar suport a les resolucions del Consell Consultiu

de la gent gran (APROVADA) - 31.3.2016

8. Moció contra l'acord de govern de la Unió Europea amb

Turquía (APROVADA) - 28.4.2016



9. Moció en defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya i 

contra els atacs a les lleis catalanes (APROVADA) - 26.5.2016

10. Moció per l'adopció del salari mínim de 1.000 euros 

(APROVADA) – 30.06.2016

11. Moció de suport al referèndum i al procés constituent

(APROVADA) - 27.10.2016

12. Moció d'oposició als tractats de lliure comerç TTIP, CETA I 

TISA (APROVADA) - 27.10.2016

13. Moció per a l'adhesió al manifest del Pacte Nacional pel

Referèndum (APROVADA) - 23.2.2017



14. Moció per a la defensa dels interessos de les persones 

afectades per les clàusules terras, IRPH, despeses en la 

formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament i 

assessorament en el procés de reclamació (APROVADA) -

23.2.2017

15. Moció en relació a la sentència del Tribunal Constitucional 

relativa a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana (APROVADA) - 30.3.2017

16. Moció sobre la millora del finançament de les Escoles Bressol

(APROVADA) - 27.4.2017



17. Moció per instar al Govern de l'Estat per la supressió de la 

taxa de reposició d'efectius a la funció pública i de la regla de 

despesa (APROVADA) - 27.4.2017

18. Moció a proposta d'UGT sobre les empreses multiserveis

(APROVADA) - 25.5.2017


