Títol Acció:

Interrelació de les accions

Vinculat a /amb:

1

Desenvolupar un conjunt d'accions per optimitzar els recursos del propi Ajuntament de
Agenda 21 (Pla d'Acció Ambiental)
Sant Just Desvern.

2

Renovar i Mantenir actualitzada la pàgina Web de l'Ajuntament i obrir nous canals de
comunicació (twitwr, facebook, ...)

Pla Joves / Agenda 21L

3

Obrir el Consell de Medi Ambient a la partiipació ciutadana al municipi

Agenda 21 (Pla d'Acció Ambiental) / Pla d’Acció de Sostenibilitat (noves
accions)

4

Desenvolupar polítiques municipals que primin el consum d'energia neta en el sector
domèstic, comercial i industrial.

PAES / Agenda 21 (Pla d'Acció Ambiental)

5

Protegir les fonts naturals com a elements del patrimoni històric de Sant Just.

Agenda 21 (Pla d'Acció Ambiental)

6

Conservar els espais agrícoles del municipi com a elements estructuradors del territori
Pla d’Acció de Sostenibilitat (noves accions)
implicant agricultors de la zona.

7

Donar a conèixer als propietaris de les àrees forestals la importància de mantenir en
bon estat el terreny, oferint diverses alternatives d'ajuda

8

Actualitzacio de la pàgina web de l’ajuntament, en quant a les normatives relacionades
Pla d’Acció de Sostenibilitat (noves accions)
amb la sostenibilitat local.

9

Avaluació i seguiment bianual de dades de les emissions de CO2 del municipi. PAES,
a nivell de l'Ajuntament i del municipi.

Pla d’Acció de Sostenibilitat (noves accions)

10

Avaluar el servei de cotxe compartit publiictat al web del municipi.

Pla d’Acció de Sostenibilitat (noves accions) / Pla Mobilitat Urbana
(PMU)

11

Instal·lació de sistemes d'estalvi d'aigua als equipaments municipals.

Agenda 21 (Pla d'Acció Ambiental) / PAES

12

Potenciar l'eficiència energètica entre la població, el teixit econòmic i social.

PACTES DE GOVERN

13

Revisió i avaluació de l'actual gestió municipal de residus. Estudiar pel proper concurs
la millora del servei actual de recollida

PAES / PACTES DE GOVERN / Agenda 21 (Pla d'Acció Ambiental)

14

Implantar una gestió energètica eficient en tots els equipaments municipals

PACTES DE GOVERN

15

Implementar les accions del PMU.

PACTES DE GOVERN

16

Adequar i adaptar els itineraris d'accés al transport public (bus i Tram) per reduir l'ús
del vehicle privat.

PACTES DE GOVERN / PAES / Pla Mobilitat Urbana (PMU)/ Pla
d’Acció de Sostenibilitat (noves accions) / Agenda 21 (Pla d'Acció
Ambiental)

17

Posar a l'abast recursos electrònics de búsqueda d'ofertes de feina per a persones en
situació d'atur al municipi.

Pla Joves / PACTES DE GOVERN

18

Realitzar accions proactives a nivell d'implantació de noves empreses.

PACTES DE GOVERN

19

Donar continuïtat a polítiques de serveis socials i ocupacional.

PACTES DE GOVERN

20

Aplicar polítiques amb perspectiva de gènere en tots els programes i actuacions
municipals destinats als ciutadants del municipi.

PACTES DE GOVERN / Pla Joves / Pla Municipal de Gènere

21

Prioritzar les polítiques mediambientals.

PACTES DE GOVERN

22

Realitzar formacions i activitats adreçades a la ciutadania per fomentar l'estalvi d'aigua,
PAES
energia i reducció de residus.

23

Elaborar un recull de bones pràctiques en matèria d'estalvi d'aigua per als usuaris i
treballadors dels equipaments municipals.

24

Establir mesures d'estalvi d'aigua i d'eficiència energètica i de bones pràctiques en: els
equipaments de gestió directa, els plecs de condicions dels equipaments de gestió
PAES
externalitzada i als contractes de serveis externalitzats (de neteja, manteniment, etc...)

25

Elaboracio d'un Pla Director del enllumenat public i millora de la gestió amb una ESE
(empresa de Serveis energètics)

PAES / Pla d’Acció de Sostenibilitat (noves accions) / PROECSA

26

Compra d'energia elèctrica verda.

PAES

27

Millora del control, encesa i apagada de la instal·lació de climatització als equipaments
PAES
municipals.

28

Realitzar la renovacio paulatina de la xarxa semafòrica de la ciutat

Pla d’Acció de Sostenibilitat (noves accions) /PAES

29

Insta·lació de làmpades leds i faroles més respectuoses amb el medi ambient, i que
generin menys consum elèctric (ESE).

PAES

30

Intal·lació d'energies renovables (eòlica, geotèrmica, cogeneració, fotovoltaica, solar...)
PAES / Agenda 21 (Pla d'Acció Ambiental)
en els diferents equipaments municipals i parcs urbans del municipi.

31

Promoure l'autocompostatge en equipaments municipals i en el sector privat.

32

Realitzar campanyes informatives de promoció i foment de les energies renovables en
PAES
el sector terciari i domèstic per tal de reduir el consum i el impacte ambiental

33

Realització de campanyes per afavorir l'adquisició per part de la ciutadania de vehicles
PAES
més eficients i l'ús de biocombustibles.

34

Establir en els plecs de condicions dels serveis externalitzats la utilització de
biocombustibles en vehicles existents i la compra de vehicles energèticament més
eficients.

35

Implicar a la ciutadania, entitats i consells participatius del municipi, dones i homes, en
Pla Municipal de Gènere
el disseny i implementació a tots els Plans Sectorials del municipi.

36

Desenvolupar activitats de formació adreçada al personal municipal i a la ciutadania
Pla Municipal de Gènere
sobre la incorporació de la mirada de gènere a la planificació territorial i mediambiental.

37

Difondre el Punt d'informació d'atenció a les dones.

Pla Municipal de Gènere

38

Crear una borsa de voluntariat per donar suport a les persones dependents.

Pla Municipal de Gènere/ Agenda 21 (Pla d'Acció Ambiental)

39

Ordenació de la Xarxa Viària de la Vall de Sant Just. (Pla Especial de Collserola)

Millora i Recuperació d'espais i punts d'interés

40

Continuar amb la restauració de la Riera de Sant Just. Recuperació i manteniment del Projecte de restauracio paisatgística de la vall de St. Just / Millora i
bosc de ribera
Recuperació d'espais i punts d'interés

41

Ordenació dels sistemes naturals i agroforestals. (Pla Especial de Collserola)

Millora i Recuperació d'espais i punts d'interés

42

Millora i Recuperació d'espais i punts d'interés a la vall. (Pla Especial de Collserola)

Millora i Recuperació d'espais i punts d'interés

43

Manteniment periòdic dels camps fruiters (oliveres, ametllers, garrofers...).

Projecte de restauracio paisatgística de la vall de St. Just

44

Recuperació de parcel·les abandonades.

Projecte de restauracio paisatgística de la vall de St. Just

Agenda 21 (Pla d'Acció Ambiental)

PAES

PAES

PAES

45

Implicar la ciutadania en la conservació i el bon ús dels espais públics.

PLA D'EDUCACIÓ

46

Elaboració d'itineraris segurs i posar en marxa els itineraris escolars. Aplicacio de les
propostes recollides en l'estudi sobre els itineraris escolars a centres educatius.

Pla Mobilitat Urbana (PMU)

47

Creació de zones 30 i prioritat invertida a tot el municipi ampliant les zones per a
vianants.

Pla d’Acció de Sostenibilitat (noves accions) / Pla Mobilitat Urbana
(PMU) / PLA SEGURETAT VIÀRIA

48

Revisió de l'ordenança de circulació i aplicacio de polítiques de dissuació de l'ús
indiscriminat de l'automòbil.

PAES / Pla Mobilitat Urbana (PMU)

49

Realitzar polítiques de promoció de la bicicleta com a medi de transport, facilitant el
lloguer i l'aparcament per a les mateixes

PAES / Pla Mobilitat Urbana (PMU)

50

Afavorir la circulació de les bicicletes pels carrers del municipi.

PAES / Agenda 21 (Pla d'Acció Ambiental) / Pla Mobilitat Urbana (PMU)
/ PLA SEGURETAT VIÀRIA

51

Realitzar un Pla d'Accés a les zones industrials i als centres de treball.

Pla Mobilitat Urbana (PMU)

52

Substitució de vehicles municipals per vehícles que funcionin amb energies menys
contaminants (gas natural, híbrids, elèctrics...).

PAES / PMU

53

Implantar mesures de fiscalitat verda als vehicles.

Pla Mobilitat Urbana (PMU)

54

Projectar i executar els habitatges públics i adaptar els habitatges existents a les
necessitats dels col·lectius especials.

PLA LOCAL D'HABITATGE SANT JUST

55

Continuar facilitant l’accés d’habitatge als joves, a la gent gran i a famílies
desfavorides.

Pla Joves / Pla d’Acció de Sostenibilitat (noves accions) / PLA LOCAL
D'HABITATGE SANT JUST

NUM. ACCIONS
AGENDA 21 (Pla d'Acció Ambiental)

11

PACTES DE GOVERN

10

PAES

13

PLA MUNICIPAL DE GENERE

4

PROJECTE RESTAURACIÓ VALL

6

PLA EDUCACIÓ

1

PLA MOBILITAT

8

PLA LOCAL HABITATGE

1

PLA JOVES

1

NUM. ACCIONS NOU PLA ACCIÓ AMBIENTAL
1

NUM ACCIONS PLA ACCIÓ AMBIENTAL
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11
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