70 accions prioritzades per la ciutadania
que han de permetre millorar Sant Just
(procés participatiu - juliol 2016)
EIX A Aposta innovadora i reactivació econòmica
Objectiu operatiu A.1: fomentar l'emprenedoria, l'empresa i l'ocupabilitat

Accions: A.1.1 Acompanyament a la persona aturada i millora de les competències professionals.
A.1.2 Assessorament a les iniciatives d'emprenedoria
A.1.3 Recerca de recursos per a l'impuls dels espais de formació ocupacional
A.1.4 Servei d'acompanyament a les PIMES i foment de la dinamització del que es genera als polígons d’activitat econòmica.
A.1.5 Elaboració del Pla comercial

Objectiu operatiu A.2: reforçar les relacions institucionals i empresarials per tal d'obtenir més sinergies per al
municipi
Acció:

A.2.1 Obtenció de línies de finançament i cooperació amb altres administracions -catalanes, estatals i europees- i fundacions

Objectiu operatiu A.3: reforçar el desenvolupament social i econòmic metropolità i contribuir-hi

Accions: A.3.1 Implementació d'accions que fomentin l'smart city -ciutat intel·ligent- i aplicació progressiva de tecnologies de la
informació i de la comunicació -TIC-_.
A.3.2 Implementació d'accions derivades del Pla d'acció metropolità

EIX B Creixement sostenible i equilibrat; seguretat viària
Objectiu operatiu B.1: preservar el creixement sostingut i millorar la connectivitat entre municipis
Accions: B.1.1 Potenciació del transport públic urbà i interurbà; estudi de les opcions per millorar la connectivitat, amb línia d’autobús,
amb l’estació de trens de Sant Feliu de Llobregat
B.1.2. Creació de corredors verds i amables que uneixin barris (seu del Consell Comarcal/Collserola; Mas Lluí-barri Sud)

B.1.3 Desenvolupament i transformació urbanística i d'accessibilitat de la ctra. Reial / av. Baix Llobregat i definició dels usos del
sòl municipal situat al polígon del Pont Reixat
B.1.4 Creació de nous espais urbans (jardí urbà de la Sagrera...) i destinació de recursos per la millora progressiva de la via
pública (reurbanització i millora de les xarxes soterrades de serveis dels carrers Ametllers, Anselm Clavé, Font, Balmes
...)
B.1.5 Millora i adequació de les instal·lacions esportives (Complex Municipal La Bonaigua, camps de futbol)
B.1.6 Revisió i actualització del Pla d’equipaments municipals; redifinició d’ usos i del model de gestió (equipament Casa
Costa, planta 1 del Mercat Municipal...) i planificació de nous equipaments (especialment educatius)
B.1.7 Desplegament del planejament de La Vall de Sant Just

Objectiu operatiu B.2: pacificar la via pública i millorar la mobilitat i la seguretat viària
Accions: B.2.1 Implementació d'accions destinades a pacificar la via pública, vorera i calçada (regulació de l'estacionament de cotxes,
motos ...)
B.2.2 Potenciació de les vies ciclables i dels aparcaments destinats a les bicicletes
B.2.3 Desplegament de les actuacions del II Pla de mobilitat urbana

Objectiu operatiu B.3: destacar el patrimoni arquitectònic i natural del municipi
Accions: B.3.1 Implementació d’accions destinades a la restauració de La Vall (camins, riera...)
B.3.2 Realització d’accions d’oposició a la insfrastructura energètica de la línia de Molt Alta Tensió (MAT)
B.3.3 Anàlisi de les zones de transició entre la trama urbana i el parc natural de Collserola: desprogramació urbanística de
l’espai reservat actualment com a equipament metropolità a la zona de la riera
B.3.4 Actuacions concertades amb l’Ateneu per millorar l’equipament d’ús públic i de propietat de l’Ateneu.
B.3.5 Revisió del catàleg d’elements arquitectònics i arqueològics i activació i recuperació d’elements patrimonials.
B.3.6 Recerca de mecanismes que facilitin l'ús agrícola a Collserola
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EIX C Impuls educador, creador i artístic
Objectiu operatiu C.1: fomentar l'accés a l'art i a la cultura
Accions: C.1.1 Impuls d'espais per a la creació artística (espais creatius...)
C.1.2 Creació de rutes i espais d’interès cultural
C.1.3 Elaboració del Pla d'acció cultural 2016-2019 i implementació d'accions

Objectiu operatiu C.2: construir una ciutat educadora
Accions: C.2.1 Elaboració del nou Projecte Educatiu de Ciutat (PEC)
C.2.2 Participació activa a la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) i a l’Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras (AICE)

Objectiu operatiu C.3: contribuir a garantir processos d'aprenentatge permanent al llarg de la vida
Accions: C.3.1 Creació de programes de suport a les famílies en l’acompanyament a l’educació i l’aprenentatge
C.3.2 Elaboració de propostes per a l’orientació i l’acompanyament en l’escolaritat i l’èxit personal
C.3.3 Creació d'un espai d'aprenentatge de llengües i de trobada interlingüística

Objectiu operatiu C.4: reconèixer les inquietuds i necessitats del jovent i fomentar-ne les capacitats
Accions: C.4.1 Creació de nous canals i formats d’espais participatius per a joves
C.4.2 Elaboració del Pla Jove 2016-2019 i implementació d’accions

EIX D Pròxim i obert
Objectiu operatiu D.1: incrementar la implicació de les entitats i la ciutadania en l'acció de govern
Accions: D.1.1 Elaboració de processos participatius (pressupost municipal, recollida de residus...)
D.1.2 Ampliació de l'ús de les eines 2.0 (xarxes socials, web, apps, etc.)
D.1.3 Implantació de la figura del referent polític de proximitat
D.1.4 Dinamització dels consells sectorials de participació

Objectiu operatiu D.2: facilitar la simplificació de processos i l'accés a la informació i la resolució de demandes per
afavorir les condicions de col·laboració de les persones que treballen a l'administració local
Accions: D.2.1 Revisió i simplicació de la tramitació dels processos administratius
D.2.2 Anàlisi per la creació d’un punt únic d’atenció a l’empresariat i nou impuls de l’Oficina d’Atenció Ciutadana
D.2.3 Ampliació de la tramitació, comunicació i digitalització electrònica (enotum, earxiu, etc.)
D.2.4 Implementació de mecanismes de millora de la convivència i la col·laboració entre les persones que exerceixen el servei
públic
D.2.5 Anàlisi sobre la implantació d'una certificació de qualitat a l'Ajuntament

Objectiu operatiu D.3: millorar el nivell de transparència i la visibilitat de l'acció municipal
Accions: D.3.1 Publicació de Dades Obertes
D.3.2 Publicació de la informació requerida pels indicadors en matèria de Transparència (ITA i Infoparticipa).
D.3.3 Convocatòries de sessions de seguiment de l'acció de govern.

Objectiu operatiu D.4: gestionar eficientment els recursos públics
Accions: D.4.1 Manteniment del model de fiscalitat moderada
D.4.2 Formalització i implentació d'instruccions que garanteixin la contractació pública responsable amb criteris socials
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EIX E Qualitat de vida i garant de la vida digna de les persones
Objectiu operatiu E.1: contribuir a l'equitat de gènere
Acció:

E.1.1 Implementació del II Pla municipal de gènere

Objectiu operatiu E.2: fomentar un municipi inclusiu amb valors i bones pràctiques de civisme i convivència
Accions: E.2.1 Millora de la seguretat a tot el territori
E.2.2 Promoció del servei de mediació veÏnal com a acompanyant de les accions per afavorir la seguretat al territori
E.2.3 Elaboració d'accions per potenciar valors a l'esport de base, a les escoles esportives municipals i als centres educatius
E.2.4 Creació de mecanismes per incentivar el voluntariat i impulsar el teixit associatiu.
E.2.5 Promoció de la banca compromesa amb projectes socials (banca ètica)

Objectiu operatiu E.3: contribuir a garantir l'accés a l'habitatge
Accions: E.3.1 Creació de nou habitatge de lloguer i de propietat per incorporar-lo al parc públic d'habitatges i estudi per a la implantació
de nous models per accedir a l'habitatge públic
E.3.2 Estudi per a l'oferta d'ajuts econòmics per afavorir l'emancipació juvenil
E.3.3 Increment d'habitatges destinats a famílies en situació de risc d'exclusió social
E.3.4 Creació d'un fons d'habitatge
E.3.5 Afavoriment de línies d’ajut per facilitar al veïnat la rehabilitació del seu habitatge

Objectiu operatiu E.4: garantir uns serveis universals i integrals
Accions: E.4.1 Incorporació de millores al servei d'atenció domiciliària
E.4.2 Accions per garantir els hàbits de vida saludables
E.4.3 Promoció de la universalitat dels serveis socials
E.4.4 Elaboració i implementació d'un pla per a l'envelliment actiu
E.4.5 Anàlisi per a la implementació de tarificació social en determinats serveis
E.4.6 Implementació del Pla de prevenció de drogodependències

EIX F Sostenible i respetuós amb el medi ambient
Objectiu operatiu F.1: millorar la recollida dels residus i fomentar la producció i l’ùs d’energies renovables netes
Accions: F.1.1 Accions que garanteixin l'estalvi energètic a l'espai i als edificis públics
F.1.2 Anàlisi per a la creació de noves plantes de producció d'energies renovables i de producció d'energia minieòlica i de
biomassa
F.1.3 Estudi per a la ubicació d'una nova deixalleria que millori l'actual accessibiltiat i els serveis

