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Sant Just Desvern, Naturalment Collserola
18.000 habitants / 7,81 km2
Municipi del Baix Llobregat, amb 18.000 habitants
i 7,81 km2 de superfície, que limita amb Sant Feliu de
Llobregat, Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat i
Barcelona.

Més d’una trentena de parcs
i més de 9.000 arbres repartits
per la trama urbana
Sant Just Desvern compta amb un entorn privilegiat. Més de la meitat del seu terme municipal
forma part del Parc Natural de Collserola. És un
municipi verd, amb més d’una trentena de parcs
i més de 9.000 arbres repartits per la trama urbana.

Sant Just Desvern
és un municipi
feminista que vetlla
per la igualtat entre
homes i dones
Quasi el 20% de la població
viu en habitatge públic,
de venda i de lloguer
7.500 habitatges es reparteixen pel territori: Barri Centre,
Barri Nord, Barri Sud, Illa Walden, Basses de Sant Pere, La Plana-Bellsoleig, La Miranda-Canigó, Carretera-Can Modolell, Camp Roig i Mas Lluí.

L’índex d’atur a Sant Just és un
dels més baixos de la comarca
Més de 2000 empreses, majoritàriament del sector
de serveis, configuren el teixit productiu del municipi,
que compta amb tres polígons (Pont Reixat, Sud-Oest
i SantJust-Diagonal) i tres hotels. L’índex d’atur a Sant
Just és un dels més baixos de la comarca.
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Sant Just recull selectivament 		
més de la meitat dels residus
que genera
Té nou instal·lacions fotovoltaiques municipals que
generen 300.000 kWh anuals.

Xarxa d’Equipaments Municipals
Una xarxa d’equipaments municipals, ubicats estratègicament
pel territori, ofereix serveis i activitats a la ciutadania (mercat municipal, biblioteca, centres cívics, complex esportiu,
deixalleria...).

7 de cada 10 infants opten per les
escoles públiques de primària (Canigó,
Montseny i Montserrat)
Sant Just també disposa d’una escola bressol municipal
(Marrecs), d’un institut de secundària i batxillerat (Institut
de Sant Just) i d’un centre de primària i secundària
concertat (Madre Sacramento).

Unes 130 entitats i associacions donen
vida al teixit associatiu local
A més, Sant Just Desvern està agermanat amb Camoapa
(Nicaragua) i Horb am Neckar (Alemanya).

Sant Just Desvern està situat
a 10 minuts de Barcelona
Amb accés immediat a la B23 i a 15 minuts de BarcelonaSants i l’aeroport. El municipi compta amb 16 línies d’autobús (3 urbanes
i 13 interurbanes) i 4 parades de Trambaix, que sumen més d’un milió de
viatges anuals.

Presentació de l’equip de govern
UN MANDAT PLE DE REPTES
Durant el mandat, hem tingut clars els nostres reptes, ja
que la ciutadania es mereix que preservem i augmentem
el nombre i la qualitat dels serveis públics. Com a principal prioritat de govern, hem seguit donant resposta
a les necessitats socials. Per això, hem augmentat els
supòsits en què les persones interessades poden accedir als ajuts socials; hem creat nous programes i hem
reforçat els existents, com el Servei d’Ajuda a Domicili,
i hem pogut donar resposta a més persones i nuclis familiars.
L’habitatge també estat una preocupació del govern. Hem impulsat 3 promocions d’habitatge públic amb 97 pisos de venda i 20 de lloguer, i a més, n’hem
adjudicat 21 de lloguer social per a famílies amb recursos econòmics reduïts. En el
futur, disposarem de més 200 habitatges públics a Torreblanca, després d’haver
protegit la Vall de Collserola i d’haver traslladat el sòl edificable a la Carretera Reial.
Un altre repte ha estat la recuperació de la inversió a la via pública i als equipaments (Camp de Futbol, nou Pavelló de la Bonaigua, Centre Cívic Mas Lluí, nova
Deixalleria), així com el disseny de nous parcs (Parc de la Rambla, Parc de Can

Sagrera o Parc de Can Freixes). Hi havia molts carrers pendents de millorar,
com és el cas dels carrers Anselm Clavé, Ateneu, Balmes, Pont o la millora de
l’entorn de l’escola Madre Sacramento.
En matèria de seguretat, hem elaborat un Pla de la Policia per disposar
de més agents i impulsar una policia de més proximitat. Així mateix, des de
Mobilitat, s’ha fet el pla de millora dels passos de vianants per incrementar la
visibilitat i l’accessibilitat. I pel que fa a la il·luminació dels carrers, hem iniciat
un pla per millorar substancialment l’enllumenat i incrementar la percepció
de seguretat, vetllant per l’eficiència energètica.
Hem seguit impulsant la ciutat educadora, la reducció de les desigualtats
entre homes i dones, la promoció del comerç i de l’activitat empresarial, el foment
de la cultura i la creativitat al costat de les entitats i col·lectius locals. El foment
de la salut i de l’activitat esportiva és essencial per tenir una vida sana i activa,
i seguirem preservant aquests valors.
Gràcies a tothom per la vostra implicació.
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

DIÀLEG, RESPECTE
I EMPATIA

TREBALLANT
PER SANT JUST

MOLTA FEINA FETA
I MOLTA A FER

Aquest mandat ha estat
molt marcat pel debat
nacional. La situació del
país ha estat carregada
de moments de gran tensió i emotivitat i els governs locals no hem estat
aliens a aquests fets.
A Sant Just hi governa una coalició formada
pel PSC, ERC i Movem. Els nostres posicionaments no sempre han estat coincidents, hem hagut de cedir en alguns aspectes sense renunciar
als nostres principis. Hem fet política des del diàleg, el respecte i l’empatia, intentant trobar punts
de consens.
No hem governat pensant únicament en els
interessos d’una facció sinó en el conjunt de la
ciutadania. A Sant Just hem estat capaços de fer
aquell tipus de política que necessita una societat
plural i plena de complexitats com la catalana i
l’espanyola.
Els responsables polítics hem de ser generosos, hem de saber escoltar i ser capaços de
resoldre problemes en comptes de crear-ne. Al
PSC creiem que el millor servei que podem fer
a la nostra societat és deixar-nos la pell perquè
aquesta es mantingui cohesionada.

A punt d’acabar el
mandat 2015-2019,
hem vist com Sant
Just no ha estat aliè
a les circumstàncies
polítiques, socials i
econòmiques del país.
La tardor del 2017 ens
va marcar a tots i totes amb la organització, implicació i celebració del referèndum de l’1 d’Octubre: un abans i un després per a la majoria de
la ciutadania.
Però també calia gestionar la proximitat i la
immediatesa que caracteritzen els ajuntaments.
Hem donat resposta a les necessitats socials,
culturals i educatives de la ciutadania al mateix
temps que hem reactivat les inversions a la via
pública i als equipaments.
Hem planificat el Sant Just del futur amb
el Pla d’Habitatge de Lloguer, el Pla d’Equipaments, el Pla de Mobilitat,...
Els que tenim responsabilitats de govern
hem de fer-ho pensant en el present però, sobretot, en el futur.

Aquest ha estat un
mandat marcat per la
planificació a futur i la
recuperació d’inversions endarrerides per la
crisi. També ha estat un
període on l’esforç de
la plantilla de l’ajuntament, ha permès dur a terme la majoria de projectes plantejats. Des d’aquí un reconeixement.
En l’àmbit nacional, el govern no ha estat aliè
a les tensions i moviments polítics que ha viscut
el país durant el quadrienni 2015-2019. Cal valorar
positivament la manera amb la que hem afrontat
les diferències i com hem trobat camins per fer
transitar les nostres legítimes discrepàncies posant
en valor els punts d’acord.
Tenim al davant reptes enormes que caldrà
afrontar amb valentia i estratègia i dels quals tot
just n’hem fet les primeres passes: poder disposar
d’un parc de lloguer públic assequible, el nou sistema de recollida d’escombraries i la lluita contra
el canvi climàtic, potenciar l’educació i la cultura
com a motors de ciutadania i convivència, garantir
i promoure el dret a la ciutat i a una vida digna
i el repte de dotar de contingut Sant Just com a
municipi feminista. Molta feina feta i molta per fer.

Joan Basagañas i Camps (PSC)

Sergi Seguí i Esteve (ERC)

Just Fosalva i Sanjuan (Movem)
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Corporació Municipal

El Ple Municipal és l’òrgan amb més poder d’un ajuntament i el
de màxima representació política de la ciutadania. En el cas de
Sant Just Desvern, està format per 17 regidors i regidores que són
escollits/des per la ciutadania a través d’unes eleccions municipals,
per un període de 4 anys. L’alcalde és qui presideix l’Ajuntament,
n’és la màxima direcció política, representativa i de personal i és
elegit pels regidors i regidores del Ple.

10 MOCIONS APROVADES
PER UNANIMITAT (2015-18)
• Per a la creació del portal de la transparència a l’Ajuntament,
juliol 2015
• Suport a les beques de menjador, octubre 2015

Les sessions plenàries se celebren cada mes. Són sessions
obertes a la ciutadania que es poden seguir, en directe, per
internet. A banda de l’alcalde, els regidors i les regidores dels
diferents grups municipals també hi assisteixen el secretari i
l’interventor.

• Seguimiento y transparencia sobre las mociones aprobadas,
gener 2016.

El gener de 2018, la regidora Montserrat Molinero i Juncà va
prendre possessió en substitució del regidor d’ERC, Ferran
Tost i Carbonell, que va causar baixa per motius personals.

• Sobre la sentència del Tribunal Constitucional relativa
a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana, alternativa a la del grup municipal de C'S
reclamant anular la plusvàlua municipal (IIVTNU) en vendes
d'immobles amb pèrdues, març 2017

• Suport a les resolucions del consell consultiu de la gent
gran, març 2016.
• Suport a la implantació d'una xarxa de transport públic
unificada, març 2016.

• Per la millora de la sanitat pública, juliol 2017

Des de l’inici del mandat fins al desembre de 2018, s’han
presentat 102 mocions. D’aquestes, l’Equip de Govern n’ha
presentat 23, els partits que donen suport al Govern, de forma
individual o en diferents agrupacions, 17, l’Equip de Govern
conjuntament amb el PDeCAT, 3, i tota la Corporació 1. Pel
que fa a l’oposició, el partit més actiu ha estat C’s amb 33,
seguit de PdeCat amb 14 i PP amb 6. El sindicat UGT també va
presentar una moció al Ple. De les 102 mocions presentades,
40 van ser aprovades per majoria absoluta, 34 rebutjades, 18
van ser retirades i 10 aprovades per unanimitat.
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• De suport al 17 de maig Dia Internacional contra l'Homofòbia,
la Lesbofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia, maig 2018
• De rebuig a la decisió judicial d'alliberar "la manada" i per
exigir que es continuï desenvolupant el pacte d'estat contra
la violència de gènere, juny 2018
• Per reclamar el compliment del conveni subscrit entre
l'Ajuntament de Sant Just Desvern i el Departament d'Interior
en matèria de seguretat ciutadana, desembre 2018

Josep Perpinyà i Palau
(PSC-CP)
Alcalde

Joan Basagañas i Camps (PSC-CP)

Sergi Seguí i Esteve (ERC-AM)

Lluís Monfort i Peligero (MSJ-E)

Gina Pol i Borràs (PSC-CP)

Quima Giménez i González
(PSC-CP)

Montse Molinero i Juncà
(ERC-AM)

Just Fosalva i Sanjuan (MSJ-E)

Regidora d’Hisenda, i de Solidaritat i Cooperació

Regidora de Comerç i Consum

Dolors Leyva i Grasa
(PSC-CP)

Carrasumada Serrano Pau (PSC-CP)

Jordi Porta Pruna (ERC-AM)

Laia Flotats Bastardas
(PDeCAT)

Joan Asmarats i Gallart
(PDeCAT)

Portaveu Grup Municipal

Pere Bosch Cuscó
(PDeCAT)

Josep Maria Cortès Artigas
(PDeCAT)

Portaveu Grup Municipal

Regidora de Serveis generals,
d’Urbanisme, d’Habitatge,
i de Recursos Humans

Portaveu Grup Municipal

Regidora de Formació, d’Esports
i d’Ocupació i Empresa

Cinquè Tinent d’Alcaldia
Regidor de Transports, Mobilitat i Seguretat
viària

Portaveu Grup Municipal
Regidor de Medi Ambient, Gestió de residus i
Espai natural, i d’Energia

Segon Tinent d’Alcaldia
(des de l’1 de desembre de 2016)
Regidor d’Educació, Infància i Acompanyament
a l’Escolaritat i de Joventut

EQUIP DE
GOVERN

Portaveu Grup Municipal
Primer Tinent d’Alcaldia
President de l’Àrea de Serveis a la Persona.
Regidor de Relacions institucionals, de
Participació, Proximitat i Comunitat 2.0, de
Seguretat ciutadana i de Cultura i Patrimoni.

Guillermo Frances Morbach (C’s)

Enrique Salvadores Manzano (PP)

OPOSICIÓ

Tercera Tinenta d’Alcaldia
Presidenta de l’Àrea de Serveis Generals,
Economia i Sostenibilitat
Regidora de d’Alcaldia-Presidència, de
Comunicació i Transparència, de Polítiques
de gènere i Igualtat, d’Acció social

Portaveu Grup Municipal
Quart Tinent d’Alcaldia
President de l’Àrea de Política Territorial,
Habitatge i Medi Ambient
Regidor de Política territorial, i de Via Pública
i Serveis
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Planificació pública
Estudi local de ciutat intel·ligent
Identifica oportunitats i reptes locals innovadors i defineix un full
de ruta d’Smart City.
La planificació estratègica és un procés sistemàtic que elabora
i segueix el Govern Municipal de l’Ajuntament de Sant Just
Desvern per implementar els objectius de mandat, recollits en el
Pla d’actuació municipal (PAM). Els objectius i les accions del
mandat 2015-2019 estan acordats pels tres grups municipals de
Govern (PSC,ERC i Movem Sant Just) a partir de les finalitats que
proposa cada regidoria. A començament de mandat, es consensua
també el Pla d’inversions que recull l’establiment i la planificació
de les prioritats.
Alguns dels plans s’elaboren amb la complicitat i la implicació
d’administracions supramunicipals, com és el cas del Consell
Comarcal del Baix Llobregat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la
Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Govern de
l’Estat o institucions europees.
Durant aquest mandat també s’han encarregat estudis, programes
i/o plans que inclouen diagnosis i propostes d’acció que
contribueixen a planificar el territori i adaptar, progressivament, els
serveis a les necessitats creixents del nostre municipi.
Pla d’equipaments
Estudia i defineix els equipaments i serveis necessaris per al
territori.
El Pla de mobilitat urbana (PMU)
Estudia i proposa línies d’actuació per millorar la mobilitat a la via
pública i de les persones.
Pla especial de protecció de Collserola
Ordena i regula els usos i les seves intensitats i estableix directrius i
projectes estratègics a desenvolupar per l’òrgan gestor.
Pla director urbanístic d’àmbit metropolità
Planifica l’evolució del territori econòmicament, socialment i amb la
prestació dels serveis adaptats a l’evolució poblacional i a les noves
demandes socials.
Pla local d’adaptació al canvi climàtic
Avalua riscos i vulnerabilitats als perills del canvi climàtic dels
diferents elements territorials i n’analitza l’evolució previsible.
Pla d’acció per l’energia sostenible
És un pla municipal d’eficiència energètica i energies renovables.
Pla local de prevenció de residus municipals
Eina que segueix el Govern abans d’implementar accions noves en
l’àmbit dels residus.
Pla d’actuació municipal de sorolls
Recull mesures per reduir els nivells de soroll existent.
Pla director sobre el clavegueram
Document que recull informació que ha de permetre adaptar la
xarxa de clavegueram.
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Pla municipal de gènere
Defineix els eixos i les línies d’actuació per avançar en matèria
d’igualtat i dels drets de les dones al municipi.
Pla intern d’igualtat
Defineix els eixos i les línies d’actuació per avançar en matèria
d’igualtat i dels drets de les dones a l’Ajuntament.
Pla local de joventut
Recull les accions i els eixos de treball a partir d’indicadors i un
procés participatiu que permeten definir les polítiques en aquest
àmbit.
Pla d’acció cultural (PAC)
A partir d’una diagnosi, es desgranen accions i línies de treball i
es prioritzen les propostes per definir i desenvolupar les accions
culturals locals.
Pla local de l’habitatge
Planifica la política municipal d’habitatge.
Projecte educatiu de ciutat (PEC)
Instrument estratègic i participatiu que tenen al seu abast els
governs locals per fer possible i operatiu el concepte de ciutat
educadora.
Estudi sobre la universalització dels serveis socials
Treball pioner i innovador que vol posar les bases per avançar cap a
la universalització dels serveis socials en el municipi.
Programa de salut mental
Aporta recursos i serveis socials per atendre a persones amb
problemes de salut mental.
Pla local de prevenció de drogodependències
Analitza la situació i recull actuacions preventives i de
sensibilització per reduir el consum de drogues.
Pla estratègic metropolità
Instrument per identificar les necessitats i potencialitats del
territori a mitjà termini, preveure les tendències i amenaces i fer
propostes per afrontar el futur en les millors condicions.
Enquesta de valoració dels serveis públics
Permet conèixer l’opinió de la ciutadania i treballar amb uns
indicadors que són el reflex de la necessitat i la demanda
ciutadana.
Estudi sobre la utilització de les plantes baixes
Analitza la funció comercial i d’ús residencial que tenen o poden
tenir els locals.
Pla municipal d’acollida a persones refugiades i migrades
Recull el compromís de l’Ajuntament en la defensa dels drets
humans i posa l’èmfasi en el procés d’acollida i integració de
persones nouvingudes.

Serveis a la persona

Cultura i Festes
Populars

El nou Pla d’Acció Cultural és un instrument elaborat de forma
participativa amb l’objectiu de promoure la reflexió, el debat i el
desenvolupament d’estratègies i propostes per a l’acció cultural
local.
Impuls a la conservació i difusió del patrimoni històric amb la
rehabilitació i museïtzació del refugi antiaeri de les Escoles,
construït durant la Guerra Civil. El projecte de recuperació del
refugi ha estat cofinançat per l’Ajuntament i el Fons Europeu de
Desenvolupament Regional.
L’Ajuntament inverteix en equipaments culturals, amb l’adquisició
de la Sala Municipal de l’Ateneu i actuacions de millora a la
Biblioteca Joan Margarit.
S’inicia el tràmit per restaurar la barraca de vinya de l’entorn de
la masia de Can Ristol.

Es presenta un treball de recerca sobre el monestir femení de
Sant Joan de l’Erm (1228-1466), a Can Cuiàs.
L’Ajuntament ha estudiat l’ampliació dels espais expositius per a la
futura creació d’un circuit d’exposicions al municipi.
La Festa Major es consolida amb més de 40 activitats durant 6
dies i la participació d’una vintena d’entitats.
S’amplia el ventall d’activitats de les Festes de Tardor amb la
incorporació de la Nit de Sant Just al carrer.
El Dia de la Poesia i el Novembre Literari es consoliden i el
Dia de la Dansa s’afegeix al calendari d’activitats culturals amb la
col·laboració de les escoles de dansa del municipi.
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Suport a les entitats
120 entitats donen vida al teixit associatiu de Sant Just Desvern.
L’Ajuntament ofereix a totes suport logístic i espais en equipaments
municipals perquè duguin a terme les seves activitats.
El pressupost municipal de 2019 destina prop de 350.000 ¤ a
una setantena d’entitats.
La Casa d’Extremadura i l’Agrupament Escolta Martin Luther King
estrenen nous locals cedits per l’Ajuntament.
L’Ajuntament organitza durant tot el mandat accions formatives i
d’assessorament dirigides a les entitats del municipi.
El teixit associatiu creix i diverses entitats celebren aniversaris,
alguns de gran rellevància com són:
• 100 anys de l’Ateneu, que el 2018 rep la Creu de Sant Jordi 2018
• 100 anys del C.F. Sant Just
• 50 anys de l’Agrupament Escolta Martin Luther King
• 50 anys del Club d’Esplai Ara Mateix
Les subvencions a entitats augmenten un 10% en el pressupost
de l’any 2018.
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Educació i infància

Més places d’escola bressol. L’Ajuntament i la Generalitat analitzen
la necessitat i el cofinançament d’un nou centre de primer cicle
d’educació infantil al municipi.
S’instal·la una nova Jugatecambiental de l’AMB al Parc
del Mil·lenari, amb l’objectiu de donar a conèixer els valors
patrimonials i ambientals del parc i promoure una bona convivència
entre natura i ciutadania, amb la participació d’entitats i serveis
educatius locals.
Els Divendres al parc són una de les diferents iniciatives de la Xarxa
0-6 i l’Ajuntament de Sant Just que ofereix un espai de trobada i de
joc a l’aire lliure per a infants i famílies.
Renovació del Projecte Educatiu de Ciutat, basat en quatre
eixos fonamentals: l’àmbit escolar, el fora escola, la transició
escola-treball i la ciutat educadora. Escoles, entitats, empreses
i professionals de l’àmbit educatiu i ciutadania col·laboren en la
definició del model de ciutat educadora amb un grup impulsor i
diferents espais de treball.
Els nous reptes del PEC plantegen l’ampliació de la xarxa 0- 6 a
0-16, la creació d’una plataforma per oferir als centres persones
amb expertesa que puguin establir-hi col·laboracions, posar en
èmfasi les dones científiques i crear un espai per a la participació
dels infants.
El concepte de ciutat educadora es projecta amb la participació
de l’Ajuntament amb la participació en la comissió de seguiment i
diverses xarxes estatals “RECE”
Renovació i millores als equipaments de les escoles de Sant Just.
L’ampliació de l’Escola Montserrat permet donar resposta a la
demanda de places públiques, al curs 2019-20 tindrà dues línies
completes.
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Els infants i les famílies gaudeixen d’una amplia oferta de serveis
educatius: espai nadó, espai familiar i espai de joc.
Serveis i projectes d’acompanyament escolar:
• “Aprenem plegats” és un espai adreçat a les famílies per
compartir experiències de criança i educació.
• El projecte “Connecta” compagina formació amb estades a
empreses i serveis municipals per a alumnes de 4t d’ESO.
• Mart XXI és un projecte organitzat per l’Ajuntament i l’UPC amb
l’objectiu de motivar, estimular
• Els projectes d’aprenentatge i servei potencien l’educació en
valors i la participació del jovent en accions de desenvolupament
comunitari.

Formació al llarg de la vida
Diferents equipaments municipals ofereixen
formació al llarg de la vida a tota la
ciutadania
Can Ginestar acull activitats culturals diverses i els Cursos
Municipals d’Arts Plàstiques, que engloben prop d’una vintena de
programes de formació artística cada trimestre.
El Centre Cívic Joan Maragall es consolida com a espai formatiu
amb cursos de diverses temàtiques: cinema, història, disseny,
tecnologia, cuina, dansa, idiomes, salut personal, etc.
La Vagoneta acull, a banda del servei de l’Espai de joc i espais
d’entitats, el Taller de Plàstica Municipal Carrau Blau, adreçat als
infants i joves del municipi.
La Biblioteca amplia la seva oferta d’activitats i serveis, com és el
cas dels períodes de servei d’aules d’estudi.
El Servei Local de Català de Sant Just Desvern coordina prop
de 30 parelles lingüístiques anualment, imparteix 18 cursos de
català per a persones adultes amb més de 270 alumnes i corregeix
entre 900 i 1000 pàgines per a la població en general, a més
d'organitzar activitats de dinamització lingüística.

El Centre de Formació de Persones Adultes consolida la
seva oferta amb cursos de llengües i informàtica i programes de
preparació per a obtenir el graduat escolar i superar les proves
d’accés als Cursos de Formació de Grau Mitjà i Superior.
El Mil·lenari ofereix accions formatives i de creixement personal
adreçades a la gent gran.
L’edifici municipal Casa Costa obre les seves portes com un espai
d’aprenentatge d’idiomes gestionat per l’Acadèmia Bristol.
La concessió municipal i el conveni de col·laboració permet
l’arranjament de l’equipament i inclou una àmplia oferta d’activitats
obertes en anglès sense cost per a la ciutadania. A més a més,
s’ofereixen ajuts i descomptes sobre matrícules a persones en
situació d’atur o risc d’exclusió.
Neix el Consell de Formació Professional del Baix Llobregat.
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Joventut

El Pla Jove 2016-2019 s’ha elaborat de forma participativa i ha
marcat les accions a desenvolupar:
• Creació d’una borsa de feina i difusió d’ofertes
• Acompanyament al jovent en l’àmbit de la formació
• Ajudes municipals al lloguer
• Creació d’un grup de treball per a la realització d’activitats
culturals al carrer i per desenvolupar propostes d’oci 		
nocturn.
L’edifici actual del Casal de Joves compleix 20 anys al costat
del jovent de Sant Just Desvern i ho celebra amb un 2017 ple
d’activitats i un nou grafiti a la façana principal de l’edifici.
El Casal de Joves ofereix cursos d’arts escèniques, música i esport,
així com bucs d’assaig i espais polivalents per a reunions, actes i
espectacles i entra als IES amb els PIJ.
Posada en funcionament d’Enllaç, un servei d’acompanyament
per assessorar el jovent en la seva presa de decisions personals,
acadèmiques i professionals.
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El servei de Mobilitat Internacional de Sant Just assessora més
de 200 persones cada any. 41 joves d’entre 12 i 26 anys participen
en programes de mobilitat internacional durant el 2018.
500 joves s’acosten als punts segurs de les celebracions populars,
que promouen festes lliures de violències sexistes.
El nou conveni de col·laboració amb els Tallers de Música
concreta la reserva de places per a alumnat en situació de
vulnerabilitat i la col·laboració de l’escola amb els centres educatius
i en la vida cultural del poble.

Esports

El nou projecte de la Bonaigua dotarà l’equipament amb més
pistes i nous vestidors, que permetran millorar la conciliació de la
vida esportiva i familiar.
S’aposta per l’esport de base amb les escoles esportives, que
compten amb un total de 500 inscrits anuals, i un total de 1.500
persones majors de 14 anys inscrites en una vintena d’entitats
esportives.

Una quinzena d’entitats participen en la Festa de l’Esport, que
ofereix un tast de totes les disciplines que es practiquen a Sant
Just i divulga els valors esportius.

7 entitats esportives fan ús diàriament de les instal·lacions del CEM
La Bonaigua.
Des de 2017, Sant Just és Territori Special. Més de 600
esportistes amb discapacitat intel·lectual participen al Territori
Special Olympics Catalunya, celebrats a Sant Just Desvern amb la
col·laboració de 140 persones voluntàries.
La Cursa de Karts, el Triatló, la Cursa Solidària Sant Joan de
Déu, el Cros Escolar de Sant Just Desvern, la Mitja Desvern
i la Volta dels Turons destaquen dins d’un calendari anual farcit
d’esdeveniments esportius amb el suport de l’Ajuntament.
Es milloren les pistes poliesportives escolars i les instal·lacions de
Camp de futbol permeten flexibilitzar els horaris d’entrenament i
ofereixen espais per a les entitats i una sala polivalent destinada a
formació tècnica i esportiva, assemblees, reunions d’entitats i altres
activitats dels clubs.
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Comunicació

El Butlletí, el mitjà informatiu de referència per la ciutadania,
estrena un nou disseny més atractiu i modern donant prioritat a les
infografies, les imatges i els destacats.
Ràdio Desvern amplia la seva programació amb 28 espais
d’informació local, entreteniment, música i divulgació de la vida
local i associativa. L’emissora local amplia el seu ventall de canals
amb emissions a través de la FM i internet, un servei de podcasts i
canals de difusió de notícies i continguts al web radiodesvern.com i
a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.
La nova marca “Naturalment Collserola” posa en valor la
sinèrgia entre el municipi i el parc natural.
Es posa en funcionament el xat-bot, un sistema de comunicació
automatitzat a través d’internet que millora l’atenció ciutadana.
Aquest projecte pioner ha estat guardonat a l’Oracle Open World
2018 com un dels tres millors projectes innovadors del sector
públic.

La Carta de Serveis de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament rep la certificació de qualitat AENOR, que reforça
els compromisos de la Carta de Serveis basats en la norma UNE
93200: 2008.
L’Ajuntament treballa per desplegar la llei de la transparència amb
la creació del Portal de la Transparència, on es pot consultar
informació sobre l’estructura l’organització, la gestió econòmica,
el personal, els programes de planificació, els procediments
administratius i altres informacions d’interès públic.
El Ple municipal aprova el codi ètic de conducta i bon govern, que
inclou la regulació de dos grans eixos: el codi de conducta dels alts
càrrecs i el dret a una bona administració i uns serveis públics de
qualitat.
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Participació i Xarxes socials

A banda dels fòrums de residus i mobilitat, l’Ajuntament obre
diversos espais de participació amb col·lectius i veïnat per recollir
l’opinió de la ciutadania i tenir-la en compte en diverses actuacions
que s’han dut a terme a la via pública.
La Regidoria de Proximitat i les convocatòries informatives acosten
l’equip de govern i les actuacions municipals a la ciutadania.

El Pla d’Actuació Municipal d’aquest mandat es va elaborar
mitjançant un procés participatiu obert a tota la ciutadania.
La nova plataforma Fem Sant Just canalitza la participació de la
ciutadania en la tria de les actuacions que reben 100.000 ¤ dels
pressupostos participatius. Unes 600 persones empadronades
també han votat el nom del Parc de la Rambla a través d’aquesta
plataforma.

Una enquesta d’opinió revela al 2018 que el 95% de la ciutadania
està satisfeta de viure a Sant Just Desvern. Les principals
preocupacions de les veïnes i els veïns són el transport públic,
l’oferta d’oci i cultura i l’accés a l’habitatge.
L’Ajuntament augmenta la seva presència a la xarxa amb més de
211.000 pàgines visitades al lloc web cada any, més de 1.700 perfils
seguidors a Twitter i més de 1.200 a Instagram.
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Serveis Socials i salut
Nou reglament de prestacions, que inclou nous ajuts i amplia
els topalls d’accés per arribar a la universalització dels serveis
socials. S’aposta per un acompanyament àgil i personalitzat que
s’inicia amb el servei de primera acollida.
L’Ajuntament destina anualment 100.000 ¤ per ajuts a col·lectius
vulnerables, amb prestacions per atendre situacions d’emergència
per manca d’ingressos, consums energètics, lloguers...

S’instal·len 10 desfibril·ladors públics en equipaments
municipals: 5 desfibril·ladors fixos, 4 desfibril·ladors portàtils i un
desfibril·lador portàtil pediàtric.

Nou plec d’atenció domiciliària. 200 persones es beneficien del
servei d’atenció domiciliaria, que dóna suport a la llar en el cas que
no es puguin dur a terme activitats quotidianes.

El nou espai lúdic per a gossos dels Jardins Pere Dot destina
un espai de 2.000 metres quadrats a l’esbarjo dels gossos.
Aquesta acció s’acompanya de campanyes de sensibilització i
conscienciació per a una correcte tinença d’animals.

La teleassistència detecta situacions d’emergència a la llar i dona
una resposta ràpida a 350 persones.

Els CatHotels són un espai en què gats de carrer poden menjar,
beure i protegir-se del fred i les inclemències meteorològiques.

S’adjudiquen 21 pisos socials per a famílies amb pocs recursos
econòmics.

Neix el nou Consell de salut del Baix Llobregat.

Nou servei d’atenció d’urgències i emergències socials 24
hores al dia i 365 dies l’any.

Anualment es realitzen controls sanitaris a totes les instal·lacions
municipals i es realitzen més de 160 intervencions anuals per evitar
tot tipus de plagues.

El serveis de suport a l’envelliment garanteixen la informació i
assessorament personalitzats sobre recursos per a la gent gran i
una variada oferta d’activitats.
Ajuts econòmics pioners per
subvencionar la realització d’activitats
extraescolars (esport, art i idiomes)
per a infants i joves del municipi.
L’Ajuntament hi destina 100.000 ¤
anuals, inclosos els ajuts a beques
menjador i casals d’estiu.
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El Mes de la Salut es consolida a tots els centres educatius
públics tant de primària com de secundària, amb tallers i activitats
de prevenció.

Solidaritat i cooperació

El Ple municipal aprova una moció per donar suport a l’acollida
de persones refugiades i planifica diverses iniciatives, com la
recollida de material o accions de sensibilització.
Sant Just se suma a la campanya de sensibilització
#refugeeswelcome a petició del Consell Municipal de Solidaritat
i Cooperació impulsant la difusió d’una desena de consells per
lluitar contra el racisme i la xenofòbia.
El 2016 es van complir 25 anys de l’agermanament de Sant Just
Desvern i Camoapa. L’entitat Sant Just Solidari ha vehiculat les
accions de cooperació del municipi durant aquests 25 anys, en
què han destacat la construcció de centres sanitaris i educatius, la
potabilització de l’aigua i l’atenció i promoció de la dona.

Sant Just acull un centenar de joves migrants subsaharians amb
el suport de l’Ajuntament i la implicació d’entitats i ciutadania.
La Festa de la Pau congrega entitats, equipaments i ciutadania en
la defensa de drets fonamentals, com els drets dels infants i els de
les persones migrants i refugiades.
Anualment es recullen aliments i joguines per a les persones en situació
de vulnerabilitat, amb el suport i implicació d’escolars i ciutadania.
La cooperació internacional anualment compte amb 10.000 ¤
destinats a projectes i 3.500 ¤ per donar suport a campanyes
d’emergència.
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Polítiques de gènere i igualtat
El 2018, Sant Just Desvern es declara municipi feminista i es
compromet a desplegar el Decàleg per a la construcció de ciutats
feministes.
Nous serveis de suport a dones víctimes de violència de gènere:
• Suport jurídic 24 hores amb Dona i Empresa
• Pisos d’urgència a la comarca
• Suport psicològic ampliat
• Grup d’ajuda mútua
El Circuit d’Atenció a les Dones Víctimes de la Violència
Masclista acull 35 dones durant l’any 2018.
S’amplia el nomenclàtor de carrers i equipaments amb noms de
dona amb el carrer Marta Roig i Felip i el Centre Cívic Soledat Sans
i Serafini.
Publicació de la 2a Miscel·lànies de Dones Santjustenques. Vides en
democràcia, en col·laboració amb Ràdio Desvern.
El 2018, Sant Just és la subseu Dones Tech del 5è Congrés de
les Dones del Baix Llobregat i celebra per primera vegada el Dia
Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència.
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Dona i Empresa i l’Escola Antoni Algueró col·laboren en la creació
de la imatge corporativa del Dia de la Dona i el Dia contra la
Violència de Gènere.
Impuls de nous grups de dones: l’Espai Lila del Casal de Joves i
el Grup d’Apoderament de l’Institut.
S’impulsen accions formatives de sensibilització per commemorar
i consolidar el Dia Internacional de les Dones i el Dia Internacional
per a l’eliminació de la violència contra les dones.
Formació de professorat i alumnat sobre qüestions de gènere,
violència masclista i sensibilització LGTBI. L’Ajuntament treballa per
impulsar accions de coeducació als centres escolars.

Empresa,
Ocupació i Comerç

L’atur a Sant Just baixa fins al 6,5% a l’inici de 2019 (497 persones
aturades) i se situa com el més baix de la comarca. El servei
de Promoció Econòmica ha atès més de 2.000 persones i 500
empreses.
L’Ajuntament ofereix subvencions a les empreses locals per a la
contractació de persones en situació d’atur. Projectes singulars
d’ocupació: 3+6 / POFI / Contractació justa / M’incloc
125 persones contractades en plans d’ocupació promoguts i
finançats per l’Ajuntament, l’AMB, la Diputació de Barcelona i la
Generalitat.
Es treballa en el Pla de Comerç amb l’objectiu de dinamitzar els
eixos comercials, així com en la promoció dels polígons industrials,
essencials en la recuperació de l’activitat econòmica.
Sant Just Desvern, Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat sumen
forces per:
• impulsar accions formatives conjuntes i assessorar persones
emprenedores
• promoure les compres nadalenques als comerços de proximitat i
posar en valor l’espai comercial dels tres municipis
Sant Just participa en el projecte europeu “Rutes singulars”
amb l’objectiu d’impulsar l’economia creativa i turisme cultural.
El festival Singul’art converteix el poble en un punt de trobada
cultural amb una quinzena d’accions artístiques.

El Quintotapa, la Festa del Comerç, la Nit de Sant Just al
carrer i la Fira de Nadal dinamitzen el comerç local amb el
suport de Desvern Comerç, Dona i Empresa i el Mercat Municipal.
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Mobilitat

Transport públic
Signatura del conveni amb la Generalitat per ampliar la línia T3
del tramvia entre Rambla de Sant Just i Pont d’Esplugues per la
carretera.

A peu i amb bicicleta
Més de 700 bicicletes transiten diàriament pel nou carril bici que
uneix Sant Just amb l’avinguda Diagonal de Barcelona passant per
Esplugues de Llobregat.
La bicicleta guanya protagonisme al municipi, amb més de 5 km de
carrils propis:
• S’implanta el servei e-Bicibox, la nova flota pública de bicicletes
elèctriques de l’àrea metropolitana de Barcelona.
• Noves flotes de bicicletes elèctriques d’ús compartit per a
alumnat de l’Institut i personal de l’Ajuntament.
• Traspàs a la calçada dels carrils bici de l’avinguda 11 de setembre
i la carretera Reial.
• Col·locació de 50 zones d’estacionament i dos punts amb eines
per reparar bicicletes.

El número de viatges amb Trambaix des de Sant Just Desvern
creix en un 27% en els darrers 5 anys i ja supera el milió de
viatges durant el 2018.
La nova línia d’autobús E30 connecta Mas Lluí amb Sant Just
centre cada 20 minuts i ara arriba també a la Diagonal de
Barcelona directament per la B-23.
A partir del març de 2019, l’autobús SF1 amplia el seu recorregut
per donar servei al veïnat de Mas Lluí, connectant aquesta zona
amb l’estació de Renfe de Sant Feliu.
El JustMetro i el JustTram creixen any rere any en nombre de
passatgers. El JustMetro ja compta amb 725.000 viatges anuals i
el JustTram en suma més de 100.000.

S’instal·len aparcapatinets a les escoles de primària i a l’Institut.
S’amplia el servei de JustMetro, que a partir d’ara circularà
diumenges i festius i amb més freqüència durant el mes d’agost.
Foment de la mobilitat a peu i millora de l’accessibilitat a diversos
carrers amb plataformes úniques.
Instal·lació de bancs i creació d’un plànol de “rutes saludables”.

Creació del primer intercanviador en superfície de l’Àrea
Metropolitana per facilitar els transbordaments entre mitjans de
transport a la cruïlla entre Rambla i carretera Reial.
Des de principis de 2019, Sant Just compta amb un Park&Ride
de l’AMB al Consell Comarcal, que permet estacionar vehicles a
preus bonificats si es fa servir el transport públic.
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Seguretat ciutadana
Nou projecte de Policia Local per reforçar la
proximitat a la ciutadania i modernitzar les vies de
comunicació. La nova app de seguretat ciutadana
permet l’enviament de missatges d’emergència i
trucades geolocalitzades sense deixar rastre.
La Policia Local estrena uniformes i renova,
progressivament, la flota de vehicles.
Posada en marxa d’un nou sistema de seguretat
pioner que detecta vehicles d’interès policial
amb càmeres lectores de matrícules.

Seguretat viària
La Diputació de Barcelona posa com a exemple de bones
pràctiques el pla de millora de passos de vianants de Sant Just,
que contribueix a reduir la sinistralitat de vianants.
Implantació de mesures d’urbanisme tàctic, com la creació de
places d’aparcament de motocicletes a la calçada i recrescuts de
vorera amb pintura per millorar la visibilitat.

Instal·lació de sensors d’aparcament
al pàrquing del Mil·lenari i a la
zona Centre per informar de la
disponibilitat de places en
temps real.
A partir del març de 2019, es podrà pagar la zona blava a Sant Just
a través d’una aplicació mòbil de l’AMB.

Instal·lació de radars divulgatius a l’avinguda de la Riera per
fomentar la reducció de la velocitat.
Noves regulacions semafòriques per millorar la seguretat i la
fluïdesa del trànsit.
Implantació d’una Zona de Baixes Emissions al barri Centre.
Bonificacions a vehicles eco i emissions zero en el pagament de la
zona blava i l’impost de circulació.
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Economia i hisenda
El Mandat 2015-2019 s’ha caracteritzat per l’inici de la recuperació
econòmica, que ha permès incrementar les partides destinades a
inversions i serveis públics i universalitzar els ajuts.

EVOLUCIÓ DE L’ENDEUTAMENT 2015-2018

Milions d’euros

Les partides prioritàries del mandat s’han centrat en les polítiques
socials i de promoció econòmica, amb l’objectiu de beneficiar les
persones més vulnerables i promoure la creació d’ocupació.
L’Ajuntament compleix la regla de la despesa, la normativa
d’estabilitat pressupostària i els terminis de pagaments a
proveïdors.
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La Vall
Durant aquest mandat es tanca, definitivament, el procés de
protecció de la Vall de Sant Just, un paratge d’interès natural i
patrimonial.
L’Ajuntament aprova la segona part del conveni de
col·laboració de la Vall de Sant Just, que acorda traslladar,
a l’entorn de la carretera Reial, els m2 destinats a habitatge,
activitat econòmica i equipaments, pendents de reubicar.
El conveni de col·laboració de la Vall preveu, entre d’altres,
la construcció d’uns 200 habitatges de lloguer públic que seran
propietat de l’Ajuntament.

Esplugues
de Llobregat

1

2
3

1. BOMER-FRIGICOLL

En aquest sector es construiran 63.000 m2, dels quals 21.000
m2 corresponen al conveni de la Vall i 42.000 m2 es construeixen
per fer viable la transformació urbanística i cobrir els costos de la
indemnització i el trasllat de les naus industrials.
On actualment hi ha la nau industrial d’Aceros Bergara,
s’hi construiran:
• 5.000 m2 destinats a activitat econòmica
• 34.618 m2 d’habitatge lliure
• 7.418 m2 d’habitatge a disposició de l’Ajuntament per fer habitatge
social
• 7.418 m2 cedits a Promunsa durant 20 anys per fer habitatge
de protecció oficial en règim de lloguer
On actualment hi ha la nau industrial de Frigicoll:
• 1.000 m2 destinats a activitat econòmica
• 5.281 m2 d’habitatge lliure
• 2.263 m2 d’habitatge de protecció oficial
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2. TORREBLANCA 2

6.500 m2 de construcció d’ús residencial, ubicats
en una parcel·la situada entre el Consell Comarcal
i la promoció de Corp que actualment està en
construcció.

3. PONT REIXAT:
•
•
•
•

28.500 m2 destinats a activitat econòmica
7.125 m2 d’habitatge lliure
1.425 m2 d’habitatge construït per a l’Ajuntament
950 m2 cedits a Promunsa durant 20 anys per fer
habitatge de protecció oficial en règim de lloguer

Medi Ambient i Espai Natural

9 instal·lacions fotovoltaiques municipals produeixen cada any
300.000 kWh, l’equivalent al diòxid de carboni que absorbeix un
bosc d’11.000 arbres.
Tots els equipaments municipals obtenen la certificació
energètica.
Tot i generar-se més residus, al 2018 es van recollir 2.017 tones
selectivament, un 10% més respecte l’any anterior. Paral·lelament la
fracció resta es va reduir en un 1,2%.
Per millorar els índex de recollida selectiva s’aposta per un nou
sistema que contempla contenidors amb targeta i una recollida
comercial porta a porta (contracte pendent d’implantació a
l’espera de la resolució d’un recurs).
Un pla impulsa un sistema de préstec de vaixelles reutilitzables i
un projecte contra el malbaratament alimentari que permet
aprofitar i distribuir, entre persones del municipi que ho necessiten,
el menjar sobrant de les cuines dels centres escolars.

L’arranjament del camí de la Muntanya inclou una nova
pavimentació que elimina la pols del camí, un pas segregat per a
vianants i bicicletes i la renovació de la vegetació. Les actuacions
de millora han estat finançades per la Junta de propietaris de la
Vall.

Sant Just s’adhereix al moviment Viles Florides i obté un
reconeixement per la relació entre l’espai verd i el nombre
d’habitants, la diversitat floral i la funcionalitat dels espais verds.

Una nova Jugatecambiental de l’AMB converteix el Parc del
Mil·lenari en un espai d’educació ambiental amb la col·laboració del
teixit associatiu del municipi.
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Habitatge
Promunsa impulsa tres promocions d’habitatge públic en règim
de compra-venda, després de la crisi econòmica. En total s’han
adjudicat 117 habitatges al barri de Mas Lluí (97 de venda i 20
de lloguer), posant especial interès en el col·lectiu jove.
El Pla local d’habitatge públic de lloguer 2017-2024 preveu la
construcció de cinc noves promocions, que sumaran més d’una
setantena d’habitatges de lloguer assequible, als carrers
Violeta Parra, Carolina Catasús, Rambla Modolell, Miquel Reverter
i Canigó.
L’Ajuntament amplia fins a 21 el nombre d’habitatges socials
destinats a persones en risc d’exclusió social. Les bases per accedirhi canvien, oferint contractes de 5 anys.
Els ajuts a la rehabilitació d’habitatges ofereixen fins a 5.000
euros a fons perdut amb la finalitat de promoure actuacions de
millora de les condicions d’habitabilitat, adaptació a la normativa
vigent, millores energètiques i de sostenibilitat i millora de
l’accessibilitat i mobilitat a l’interior de l’habitatge.
S’ofereixen ajudes de fins a 12.000 ¤ per a la rehabilitació
d’habitatges de lloguer a canvi que les persones propietàries
millorin les condicions contractuals.
Els ajuts al lloguer per a joves atorguen 200 euros mensuals al
jovent d’entre 18 i 35 anys empadronat a Sant Just Desvern i que
comparteixi pis al municipi.
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Equipaments

Presentat el projecte d’ampliació del Complex Esportiu
Municipal La Bonaigua que contempla la construcció d’un nou
pavelló i la cobertura i ampliació de l’actual pista exterior.
L’Ajuntament compra a l’Ateneu la Sala Municipal.
Actuacions de manteniment i millora als centres educatius
públics, tant de titularitat de la Generalitat com del mateix
Ajuntament (patis, pistes, lavabos, cobertes, etc.).
Canvi de paviments, reordenació d’espais i nova senyalística a la
Biblioteca Joan Margarit
Sant Just Desvern mira cap al futur amb una nova deixalleria
de tercera generació al Polígon Sud-Oest. Fomentar la recollida
selectiva, la reutilització i la sensibilització ciutadana a través d’una
Aula Ambiental, seran els principal objectius

El nou Centre Cívic Soledat Sans i Serafini donarà servei a
Mas Lluí. Ubicat al costat del Pàdel Sant Just, el nou equipament
proporcionarà un espai de treball, estudi, joc en família i activitat
cultural a tot el municipi.
Millores a la planta baixa del Mercat Municipal i recuperació de la
primera planta per destinar-la a diferents usos.
Millores i adequació en diferents equipaments: renovació
d’instal·lacions elèctriques, noves sales, ampliació d’espais,
impermeabilització de cobertes, millores en l’accessibilitat, millores
en la climatització, etc.
Construcció de nous espais per a les entitats del Camp de Futbol,
canvi de gespa i nou terreny de joc de futbol7
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Parcs i Jardins
Sant Just augmenta el nombre
d’espais verds amb quatre nous
parcs i la remodelació de dues
places
Plaça Antoni Malaret i Amigó:
un nou espai públic al centre
del poble que dignifica l’accés a
l’equipament de Les Escoles, la
Casa Costa i l’Ateneu.
Parc de la Rambla: 1.300 metres
quadrats d’espai verd al centre del municipi amb una zona de jocs
infantils.
Parc de Can Sagrera: Un espai de 2.600 metres quadrats amb
superfícies enjardinades, dues pistes poliesportives, una zona
d’estada amb una font i dues taules de ping-pong.
Obertura del parc de Can Freixes: 1 ha d’espai verd (10.000 m2)
amb tres accessos que connectaran el barri Centre amb el Canigó i
arranjament del jardí que dona accés a la masia.
La reurbanització de la part exterior del Mercat municipal
dignifica l’accés a l’equipament i les millores al d’aquest tram de
carrer permeten augmentar les places d’estacionament.
Remodelació de la plaça dels Estudis Vells i el seu entorn,
amb nou enllumenat, nous accessos, nou mobiliari i espai de jocs
infantils
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Projectat amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona un nou eix verd
que unirà, en un futur, el Parc de Torreblanca amb Collserola.
El nou passeig de Collserola, de més de 2 Km, passarà per l’av.
de la Riera i La Bonaigua, recuperant la riera de Sant Just i creant
espais d’esbarjo i per al gaudi de la ciutadania.

Via pública

Reurbanització integral dels carrers 				
Font, Balmes, Pont i Anselm Clavé.
Millores a la pl. Verdaguer i en els carrers Daniel Cardona i Civit,
Montblanc, Girona, Av. de la Riera, Bonavista, Raval, passatges
Montseny i Serral, Av. Camp Roig, Cervantes, Ateneu, Til·lers, Unió,
Avellaners, Sta. Teresa, Pg. Muntanya, Ramon i Cajal, Gira-Sol,
Ponce de León...
Reordenació i millores als entorns de l’Escola Montseny, al Col·legi
Madre Sacramento i a l’Escola Bressol Municipal Marrecs.
Ampliació de la corba del vial de Mas Lluí i noves rotondes a l’av. de
la Riera i al c. Onze de Setembre.

Millores a la plaça Sant Pastor i als parcs de la Plana Padrosa,
Basses de Sant Pere, Iulia Quieta...

Construcció d’un correcan i millores en els espais lúdics per a
gossos.

Arranjament de les zones d’aparcament en superfície del c. de la
Forja i el c. Ramón y Cajal.

Nou carril bici a la ctra. Reial que connecta, passant per Esplugues,
amb la Diagonal de Barcelona; i diverses actuacions a carrers i
cruïlles que permeten millorar la mobilitat, a peu i amb bicicleta.

Millores en l’enllumenat de l’Av. Baix Llobregat, Barri Nord, Barri
Sud, Basses de Sant Pere, Miquel Reverter i el camí d’accés a La
Bonaigua.
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Valoracions dels grups municipals
Un mandat amb molta feina feta
Els 6 regidors i regidores del PSC, encapçalats per l’alcalde Josep Perpinyà, hem treballat
intensament per complir el pacte de govern amb ERC i Movem i el Pla d’Acció Municipal.
El 90% de les accions s’han fet, i n’han aparegut de noves que també s’han afrontat.
El mandat 2015-2019 ens ha permès recuperar molta inversió en via pública,
equipaments i nous programes locals. També hem impulsat més d’una desena de
plans sectorials que defineixen els reptes de futur. És el cas del Pla d’equipaments, el Pla
d’Habitatge, el Pla de Mobilitat o l’Estudi sobre la universalització dels serveis socials.
L’elaboració dels plans s’ha fet amb la cooperació de les associacions veïnals, entitats,
serveis especialitzats, professionals a títol personal i empreses. El diàleg ha estat una
constant durant el mandat, i això ens ha permès reflexionar sobre decisions preses i
canviar plantejaments basant-nos en aquesta escolta activa. Hem liderat un govern obert
a les necessitats de la població i així volem seguir actuant en el futur.
Grup municipal del PSC

Fem una valoració positiva de la nostra acció com
a grup municipal
2 objectius: exercir el control acció govern com ens correspon per estar a l’oposició
i fer d’altaveu de les necessitats i reclamacions veïnals.
Hem estat tant a l’Ajuntament com al carrer, més al carrer, perquè és on hi ha més
feina a fer.
Gràcies a això hem aconseguit: fer públic un pla d’inversions, que es faci l’ampliació
de la Bonaigua, un equipament cívic a Mas Lluí, promoció d’habitatge de lloguer social,
millorar la informació quan es fan obres però tampoc ho acaben de fer gaire bé, exigir que
es congeli l’IBI, perquè tenim sobrants de pressupost cada any, fer pública la informació
relativa a modificacions de cadastre, que l’equip de govern ha amagat, exigir que es
faci un procés participatiu per al disseny del creixement del nostre poble que l’equip
de govern tampoc no està fent, promoure, organitzar i participar en el referèndum 1-O,
millorar les propostes de l’equip de govern en quant a foment del treball, etc. I posar
de manifest la falta de planificació i estratègia del PSC-ERC-MOVEM que, degut als 36
anys que fa que governen, ha degenerat en deixadesa de lideratge i només han governat
a remolc del que passava i del que els hem estat exigint.
I, sobretot, el que més ens omple d’orgull i satisfacció: participació i suport actiu
a totes les entitats i associacions del poble i a totes aquelles persones que se’ns han
acostat a demanar la nostra ajuda i consell perquè som un referent solvent a l’Ajuntament.

Moltes gràcies a tots i totes per haver comptat amb nosaltres durant aquests 4 anys.
I compteu amb nosaltres per als propers!
Visca Sant Just i Visca Catalunya!!
Grup municipal del PdeCAT

De les propostes a la realitat
A punt d’acabar el mandat, gràcies al treball d’Esquerra al Govern, Sant Just ha aconseguit:
• L’organització de l’1 d’Octubre.
• Regidor/a de barri, apropant la política a la ciutadania i coneixent les necessitats
i problemes del dia a dia de la gent, preocupant-nos perquè tinguin una resposta.
• Pisos de lloguer a preu assequible al centre del poble, amb la promoció als Jocs
Jovenívols.
• Jornades Quintotapa i La Nit de Sant Just al Carrer, dinamitzant el comerç i la
restauració de proximitat.
• Més seguretat viària, reduint accidents i millorant la visibilitat de cruïlles i passos de
vianants, reconegut com a bona pràctica per la Diputació.
• El bus L30 Mas Lluí – Parador cada 20 minuts, millorat com a línia Express fins l’Illa
Diagonal per l’autopista sense perdre freqüència, donant un servei nou a tota la
ciutadania.
• Mobilitat més sostenible amb el carril bici i informació d’estacionament lliure al
barri Centre.
• Recuperar el Refugi Antiaeri, la memòria històrica i el patrimoni local amb un projecte
modern, intergeneracional, educatiu i participatiu.
• Una Policia Local referent, reforçant la proximitat i l’ús de noves tecnologies.
Grup municipal d’ERC
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Què hem fet amb el teu vot?
Movem Sant Just neix el 2015 per ser una candidatura oberta, d’esquerres, amb
ganes de constituir una força amb capacitat de liderar un projecte per a Sant Just.
Vam obtenir 951 vots, 2 regidors que van entrar a formar part del govern.
La força que ens heu donat ens ha permès treballar molt. Hem estat fent política
com nosaltres l’entenem: transformant i generant canvis estructurals per al bé comú
i des d’una lògica comunitària. I ho hem fet sense deixar de ser ciutadania, des de
la nostra quotidianitat. Hem estat sempre conscients que tenim un encàrrec
temporal del qual hem de retre comptes, hem estat metodològics i hem
treballat rigorosament.
Som gent municipalista, creiem en un ajuntament que fa i implementa polítiques
públiques per al bé comú i l’equitat, però també que ha de ser capaç d’acompanyar i
de generar entorns favorables a les iniciatives col·lectives.
Som conscients que queda molt per fer. Les polítiques de fons, les que ajuden a
canviar realitats, requereixen feina a llarg termini. És per això que volem ser presents
amb força al proper ajuntament. Treballarem per fer una candidatura per guanyar i
teixir complicitats que ens permetin seguir treballant pel bé de tothom.
Grup municipal de Movem Sant Just

Sant Just está preparada per al canvi i nosaltres per governar
Faltan pocos meses para finalizar el mandato. En Cs, lo dijimos desde el primer momento, haremos una oposición
dura pero responsable.
En unos años marcados por la crisis económica y el desafío independentista, hemos tenido claro que nuestra
prioridad era ayudar a las personas y colectivos más vulnerables, sin dar apoyo a los presupuestos independentistas
del Ayuntamiento, y defender la ley, así como la convivencia en nuestras calles defendiendo la legalidad jurídica.
Sabemos que Sant Just es una ciudad viva, con proyectos de pueblo, pero para ejecutarlos con éxito, tendríamos
que saber cual es el modelo de pueblo que queremos, y ahí al PSC le empiezan a faltar ideas.
Sant Just lo levantan las entidades, asociaciones, ciudadanía y también las personas que lo visitan i que apuestan
por este municipio para su crecimiento personal o profesional. Queremos más limpieza, más seguridad, más civismo,
más viviendas de VPO para jóvenes… Por tanto, seguiremos trabajando con orgullo y defendiendo Sant Just desde un
gran patriotismo, sin lecciones de oportunistas ni populistas sobre España, la concordia y la libertad.
Grup municipal de Ciutadans

En esta legislatura a punto de finalizar destaco que, más allá de las diferencias ideológicas de cada uno, he podido
constatar el respeto y las buenas relaciones que tenemos entre las diferentes formaciones políticas. Y lo pongo en
valor porque, es importantísimo para poder desarrollar nuestra labor en el municipio que exista la posibilidad de
poder comunicarte con los demás, hacer propuestas o ejercer nuestra responsabilidad desde la oposición, sin que esto
suponga una lucha que impida poder resolver cuestiones que faciliten la vida de la ciudadanía de Sant Just Desvern.
También pongo de manifiesto la importancia de hacer perdurar esta buena sintonía, ya que los retos a los que se
enfrenta nuestro municipio no son pequeños. Una mayor densidad de la población acompañada de un crecimiento
urbanístico, así como nuevas fórmulas educativas, sociales, de transporte o conservación del modelo de municipio,
serán cuestiones vitales para las que será imprescindible este respeto y concordia entre las diferentes formaciones
porque al final todos seamos lo mismo.
Un Sant Just más moderno, más social, más justo y, porque no decirlo, más POPULAR.
Grup municipal del PP
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