MOCIÓ: és una proposta que poden fer els grups polítics municipals per manifestar el seu posicionament polític sobre un tema sigui o no d'àmbit local. L'aprova o la desestima el Ple Municipal amb
la majoria simple de vots. El text conté una part expositiva i l'acord o acords a adoptar; aquests acords es comuniquen formalment a les administracions, grups o persones que figuren als acords.
Grups Municipals: al Govern Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Movem Sant Just; a l'oposició Convergència, Ciutadans (C'S) i Partit Popular (PP)
Execució I: iniciada; P: pendent; F: finalitzada.- (document actualitzat a 5 de juny de 2019)

SEGUIMENT DE LES MOCIONS (mandat 2015-2019)
ANY
2015

2015

EXP.

MOCIÓ

62 MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS-SANT JUST DESVERN PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE BANDERAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL
MUNICIPIO DE SANT JUST DESVERN

GRUP MPAL.QUE
LA PRESENTA
C's

ESTIMADA

DESESTIMADA

X

63 MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU) A SANT JUST DESVERN CIU, PSC, ERC I
PER A LA CREACIÓ DEL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA A L'AJUNTAMENT I SUPORT A
MOVEM SANT
LES ENTITATS OBLIGADES
JUST

VOTACIÓ

PLE

EXECUCIÓ
I
P
F

RECURSOS
econòmicsD
ESTINATS

Aprovada per unanimitat (6 PSC, 3
ERC, 2 Movem Sant Just, 4 CiU, 1
C's i 1 PP)

2015

64 MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU) A SANT JUST DESVERN CiU
D'ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA, PER AL PAGAMENT
DELS TRIBUTS A L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA I PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA
SENYERA DINS LA TRAMA URBANA DE SANT JUST
81 MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) I ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) A SANT JUST DESVERN D'ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ
DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA

82 MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) I ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) A SANT JUST DESVERN PER AL PAGAMENT DELS
TRIBUTS A L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

Juliol 2015

X

Aprovada (6 abstencions del PSC, Juliol 2015
3 vots a favor d’ERC, 2 vots a favor
de Movem Sant Just , 4 vots a favor
de CiU, 1 en contra de C’s i 1 en
contra del PP)

X

Creació del Portal en compliment de la Llei
19/2014 i d'acord amb el Consorci
d'administració Oberta de Catalunya i la
Diputació de Barcelona. Es va publicar al
desembre de 2015; a febrer de 2016/grau de
compliment de publicació al 80%

CiU I ERC

CiU I ERC

Aprovada (per 6 vots en contra del Juliol 2015
PSC, 3 vots a favor d’ERC, 2 vots a
favor de MOVEM SANT JUST, 4
vots a favor de CiU, 1 vot en contra
de C’s i 1 vot en contra del PP)

CiU
83 MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) A SANT JUST
DESVERN PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA SENYERA DINS LA TRAMA URBANA DE SANT JUST

X
2015

97 MOCIÓ EN DEFENSA D'UNA ATENCIÓ SANITÀRIA PÚBLICA DE QUALITAT I DE SUPORT AL
SERVEI NACIONAL I DELS SEUS TREBALLADORS

C's

X
2015

98 MOCIÓN PARA SOLICITAR LA GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO EN LA EDUCACIÓN
PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA

C's

99 MOCIÓN EN DEFENSA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL Y EN CONTRA DE LA DECLARACIÓN
DE INDEPENDENCIA DE CATALUÑA POR ALGUNAS FUERZAS POLÍTICAS

C's

X
2015
2015

100 MOCIÓ PER REVOCAR L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN COM A
MEMBRE DE PLE DRET A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
102 MOCIÓ DE PSC, ERC I MOVEM SAN JUST EN RELACIÓ A LES BEQUES DE MENJADOR

C's

X

PSC, ERC I MOVEM
SAN JUST

Desestimada (6 vots en contra del
PSC, 3 vots a favor d’ERC, 2
abstencions de Movem Sant Just , 4
vots a favor de CiU, 1 vot en contra
de C’s i 1 vot en contra del PP)

Diposar del Portal de la Transparència de l'Ajuntament i de Promunsa
abans del 30 de novembre del 2015, sempre i quan l'Ajuntament disposi
de la solució comuna que el consorci de la OAC i la Diputació de
Barcelona han de facilitar als ens locals. Informar i donar el màxim
suport tècnic a les entitats del municipi obligades a complir també la
Llei de Transparència

Adhesió a l'AMI, aprovació dels Estatuts,
S'abona la quota anual a l'associació
facultar l'alcalde per signar els documents dels
acords de l'Associació, delegar a l'alcalde la
representació i donar trasllat als organismes
citats a la moció.

Adherir-se a l'Associació de Municipis per la Independència, aprovar
els seus estatuts i delegar el l'Alcalde per representar l'Ajuntament
davant l'AMI

Manifestar la voluntat de l'Ajuntament d'exercir Acords condicionats a la creació de
la seva sobirania fiscal.
l'Agència Tributària de Catalunya.

Manifestar la voluntat de l'Ajuntament d'exercir la seva sobirania fiscal.
Demanar a la Generalitat de Catalunya els mecanismes necessaris, a
nivell jurídic i administratiu, per poder procedir al pagament de l'IRPF i
l'IVA a l'Agència Tributària de Catalunya i que la liquidació de tots els
tributs que l'Ajuntament i Promunsa paguen a l'Agència Tributària
Estatal es paguin a l'Agència Tributària de Catalunya

X

S'ha instat a la Generalitat a crear un programa L'Ajuntament ha traslladat els acords al
de gratuïtat de llibres de text.
Consell Escolar Municipal, AMPES i
centres educatius, així com als mitjans de
comunicació. Al 2015 s'ha destinat 1932,
76 euros a ajuts escolars (material,
llibres)

Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar, pel curs
2016-2017, un programa de gratuïtat i prèstec de llibres de text per a la
educació obligatòria. El programa ha de crear un banc de llibres que
sorgeixi de la devolució dela mateixos per les famílies; substituir
paulatinament, sota criteris pedagògics, els llibres de text per
continguts digitals

X

S'ha sol·licitat a la Generalitat el compliment
dels acords signats en el Pacte per la Infància, i
que garanteixi els recursos perquè tots els
infants que ho necessitin tinguin accés a un
ajut de menjador. S'ha instat al departament
d'Ensenyament a una avaluació del sistema
actual d'atorgament. Els acords s'han traslladat
als organismes citats a la moció.

Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya el compliment dels
acords signats al Pacte per la Infància i garanteixi els recursos
necessaris per a que tots els infants que ho necessitin tinguin accés a
un ajut de menjador. Demanar al Departament d'Ensenyament que
avalui els resultats de la unificació de criteris per a la concessió de
beques menjador.

X

Quota anual
d'Administra
ció
associada:
2015:
619,80e;
2016:
1487.50e

Juliol 2015

Desestimada (6 abstencions
Octubre 2015
del PSC, 3 vots en contra d’ERC, 2
vots en contra de Movem Sant Just, 4
abstencions de CiU, 1 vot a favor de
C’s i 1 a favor del PP)
Aprovada (6 vots a favor del PSC, 1 Octubre 2015
vot a favor
de C’s, 1 vot a favor del PP, 3
abstencions d’ERC, 2 abstencions
de Movem Sant Just , i 4
abstencions de CiU)

X
2015

En curs, el de l'empresa municipal.
Execució continua dels acords.

X

X
2015

RESUM

La retira

X

2015

OBSERVACIONS

Desestimada (abstencions del PSC, 3 Juliol 2015
vots en contra d’ERC, 2 vots en
contra de Movem Sant Just, 4 vots en
contra de CiU, 1 vot a favor de C’s i 1
vot a favor del PP)

X
2015

ACTUACIONS
FETES

Desestimada (6 abstencions
Octubre 2015
del PSC, 3 vots en contra d’ERC, 2
vots en contra de Movem Sant Just ,
4 vots en
contra de CiU, 1 vot a favor de C’s i 1
vot a favor del PP)
Es retira abans del Ple
Aprovada per unanimitat (6 PSC, 3
ERC, 2 Movem Sant Just, 4 CiU, 1
C's i 1 PP)

Octubre 2015

X

Pàg. 1

recurs municipal destinat al curs 2014-2015 (51 beques atorgades): 36.157,24e;
curs 2015-2016: 42 atorgades; pressupost
disponible pel 2016: 106.000 e (per
destinar a beques menjador, beques de
casals de 'estiu i campanya de reis "cap
infant sense joguina"

ANY
2015

EXP.

MOCIÓ

103 MOCIÓN PARA LA DECLARACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANT JUST DESVERN COMO
MUNICIPIO NO INDEPENDENTISTA

GRUP MPAL.QUE
LA PRESENTA
C's

ESTIMADA

DESESTIMADA

X
2015

104 MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L'EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA PSC
RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER L'ORGANITZACIÓ DEL 9N

X
2015

101 MOCIÓ DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA GARANTIA +55

UGT

X
2015

114 MOCIÓN PARA IMPLANTAR UN NUEVO SISTEMA QUE PERMITA SANCIONAR A LOS DUEÑOS
DE LOS PERROS QUE NO RECOGEN LOS EXCREMENTOS

C's

X
2015

115 MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

ERC

X
2015
2015

120 MOCIÓN PARA SOLICITAR LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS
AUTORIZACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE TERRAZAS, VELADORES Y MOBILIARIO
121 MOCIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN Y REGULACIÓN DEL USO DE ESTUFAS

C's

X

PP

X
123 MOCIÓ SOL·LICITANT EL PAGAMENT DEL DEUTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB
LES FARMÀCIES
125 MOCIÓN PARA SOLICITAR LA IMPLEMENTACIÓN DE APP EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
SERVICIOS MUNICIPALES (SMART CITY SANT JUST DESVERN)

C's

2016

8 MOCIÓN DE PROTOCOLO EDUCATIVO CONTRA LA TRANSFOBIA Y ACOSO ESCOLAR POR
IDENTIDAD DE GÉNERO

C's

2016

9 MOCIÓN DE SEGUIMIENTO Y TRANSPARENCIA SOBRE LAS MOCIONES APROBADAS POR
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JUST DESVERN

C's

2015
2015

X
X
X

C's

VOTACIÓ
Desestimada (6 vots en
contra del PSC, 3 vots en contra
d’ERC, 2 vots en contra de Movem
Sant Just, 4
vots en contra de CiU, 1 vot a favor
de C’s i 1 vot a favor del PP)

PLE

12 MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) DE SANT JUST
DESVERN PER A LA PUBLICACIÓ DEL PLA D'INVERSIONS PENDENTS DE REALITZAR

CiU

X
2016

2016

2016

13 MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) DE SANT JUST
DESVERN PER A LA CREACIÓ D'UN GRUP DE TREBALL PER A FER EL PRESSUPOST
MUNICIPAL PARTICIPATIU I COMBATRE LA DESAFECCIÓ ENVERS LA POLÍTICA MUNICIPAL

CiU

15 MOCIÓN PARA SOLICITAR LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS SECCIONES EN EL BUTLLETÍ
MUNICIPAL

C's

16 MOCIÓ PER LIMITAR L'ACUMULACIÓ DE CÀRRECS POLÍTICS

ACTUACIONS
FETES

OBSERVACIONS

RESUM

Aprovada (6 vots a favor del
Octubre 2015
PSC, 3 vots a favor d’ERC, 2 vots a
favor de Movem Sant Just, 4 vots a
favor de
CiU, 1 vot en contra de C’s i 1 en
contra del PP)

X

Manifestació política de suport a les persones
incausades per haver posat les urnes al procés
participatiu sobre el futur polític de Catalunya
del 9 de novembre de 2014. Els acords s'han
traslladat als organismes citats a la moció.

Expressar el suport al president Artur Mas, a l'exvicepresidenta Joana
Ortega i a la Conseller Irene Rigau, encausats per haver organitzat el
procés participatiu del 9N del 2014. Denunciar l'escassa qualitat
democràtica del Govern de l'Estat espanyol, que fa un ús partidista i
instrumental de les institucions judicials.

Aprovada (6 vots a favor
Novembre 2015
del PSC, 3 vots a favor d’ERC, 2
vots a favor de Movem Sant Just , 4
abstencions
de CiU, 1 abstenció de C’s i 1
abstenció del PP)

X

Ha donat suport a la proposta de la UGT de
Catalunya sobre el programa "Garantia +55",
que és responsabilitat de l'Estat espanyol.
L'acord s'ha traslladat als organismes citats a
la moció.

Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys
que es trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de
15 anys i hagin exhaurit la prestació per desocupació contributiva.
Aquesta prestació contempla una prestació econòmica igual al SMI
vigent, apostant per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als
estàndards dictats per la Carta Social Europea.

Semestral es publicarà un resum-executiu de
les mocions. Es disposa d'un document incial
amb les mocions de juliol de 2015 a gener de
2016.

Demanar que les mocions aprovades i rebutjades al Ple de Sant Just
siguin incloses, en el termini de 6 mesos, al portal de la transparència.
De les mocions aprovades haurà de constar una previsió d'execució
per fases, la consignació pressupostària i les incidències que puguin
produir-se. Que els grups polítics, quan presentin una moció, hauran
de descriure també els punts anteriors. Que l'Equip de Govern elabori i
remeti a tots els Grups Municipals un informe semestral de gener a juny
i de juliol a desembre de les actuacions realitzades per donar
compliment a les mocions aprovades al Ple de l'Ajuntament.

Desestimada (6 vots en
contra del PSC, 3 vots en contra
d’ERC, 2 vots en contra de Movem
Sant Just, 4
vots a favor de CiU, 1 vot a favor de
C’s i 1 abstenció del PP)

Novembre 2015

Desestimada (6 vots en
Novembre 2015
contra del PSC, 3 vots a favor d’ERC,
2 abstencions de MOVEM SANT
JUST, 4 vots a
favor de CiU i 1 vot en contra del PP)
La retira
Desestimada (per 6 vots en
contra del PSC, 3 vots en contra
d’ERC, 2 vots en contra de MOVEM
SANT JUST, 4
vots a favor de CiU, 1 vot a favor de
C’s i 1 vot a favor del PP)

Novembre 2015

La retira
La retira
Es retira per consensuar un nou text

Gener 2016

Aprovada per unanimitat (6 PSC, 3
ERC, 2 Movem Sant Just, 4 CiU, 1
C's i 1 PP)

Gener 2016

Desestimada (per 6 vots en
contra del PSC, 3 vots en contra
d’ERC, 2 vots en contra de Movem
Sant Just, 4
vots a favor de CiU, 1 abstenció de
C’s i 1 abstenció del PP)

Gener 2016

Es retira per consensuar un nou text

Gener 2016

X
X

Desestimada (per 6 vots en
Febrer 2016
contra del PSC, 3 vots en contra
d’ERC, 2 vots en contra de Movem
Sant Just, 4 abstencions de
Convergència, 1 vot a favor de C’s i 1
abstenció del PP)

X

Desestimada (per 6 vots en
Febrer 2016
contra del PSC, 3 vots en contra
d’ERC, 2 vots en contra de Movem
Sant Just, 4 abstencions de
Convergència, 1 vot a favor de C’s i 1
vot en contra del PP)

C's

RECURSOS
econòmicsD
ESTINATS

Octubre 2015

X

2016

EXECUCIÓ
I
P
F

Pàg. 2

X

ANY
2016

EXP.

MOCIÓ

17 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS MOVEM SANT JUST-ENTESA, PSC I ERC DE REBUIG AL
TANCAMENT D'AULES I LÍNIES DE P3 AL BAIX LLOBREGAT

GRUP MPAL.QUE
LA PRESENTA
MOVEM SANT
JUST-ENTESA,
PSC I ERC

ESTIMADA

DESESTIMADA

VOTACIÓ

PLE

Aprovada (6 vots a favor del
Febrer 2016
PSC, 3 vots a favor d’ERC, 2 vots a
favor de Movem Sant Just, 4 vots a
favor de
Convergència, 1 vot a favor de C’s i
1 abstenció del PP)

EXECUCIÓ
I
P
F
X

RECURSOS
econòmicsD
ESTINATS

ACTUACIONS
FETES
La Generalitat manté la línia de P3 al centre
Martí Pol de Sant Feliu de Llobregat

X

2016

18 MOCIÓN EN DEFENSA DE LAS DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS INSULARES Y EN
CONTRA DE SU DESAPARICIÓN

PP

X
2016

19 MOCIÓ DE PSC, ERC I MOVEM SANT JUST PER DONAR SUPORT A LES RESOLUCIONS DEL
CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN

PSC, ERC I MOVEM
SANT JUST

OBSERVACIONS

RESUM
Manifestar el rebuig a la proposta de desaparició de més de 20 línies de
P3 pel curs 2016-2017. Demanar al Departament d'Ensenyament que
obri un espai de diàleg amb la comunitat educativa i els governs locals
per analitzar les dades i adoptar -mantenint el pressupost actual i les
plantiles de treballadors i treballadores- mesures que afavoreixin la
qualitat i l'èxit escolar, reforçant els centres públics, i consensuar
l'anàlisi sobre la ràtio de les aules més adequada. Exigir que les
escoles finançades amb fons públics però de titularitat privada siguin
tractades amb el mateix barem que l'escola pública en cas de
retallades. Reiterar l'oposició amb el Departament d'Ensenyament en
cas que mantingui la seva política de tancament d'aules, línies o
centres de l'escola pública i no mantenir el pressupost existent per
millorar la qualitat educativa del nostre sistema.

Desestimada (per 6 vots en
Març 2016
contra del PSC, 3 vots en contra
d’ERC, 2 abstencions MOVEM SANT
JUST, 4 abstencions de
CONVERGÈNCIA, 1 vot en contra de
C’s i 1 vot a favor del PP)
Aprovada per unanimitat (6 PSC, 3
ERC, 2 Movem Sant Just, 4
CONVERGÈNCIA, 1 C's i 1 PP)

Març 2016

X

La Generalitat es compromet a elaborar la Llei
de la Gent Gran

Tenint en compte els dictàmens elaborats durant el 2015 per les dues
comissions de treball del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix
Llobregat sobre:
1. Polítiques socials d’habitatge, per un habitatge digne.
2. Mobilitat, transport i gent gran.
3. Oficines de farmàcia al Baix Llobregat.
4. Serveis residencials i d’atenció a la gent gran al Baix Llobregat.

X

Es proposa donar suport a aqueste resolucions i traslladar-les a les
administracions i organismes competents en matèria d’habitatge,
pobresa energètica, mobilitat i transport, infraestructures, oficines de
farmàcia i serveis residencials i d’atenció a la gent gran.

2016

20 MOCIÓ DELS GRUPS D'ERC, PSC I MOVEM DE SUPORT A LA IMPLANTACIÓ D'UNA XARXA
DE TRANSPORT PÚBLIC UNIFICADA

ERC, PSC I MOVEM
SANT JUST

Aprovada per unanimitat (6 PSC, 3
ERC, 2 Movem Sant Just, 4
Convergència, 1 C's i 1 PP)

Març 2016

X

S'està treballant per donar compliment als
acords.

Donar suport a:
- la connexió del Trambaix entre la Plaça de Santa Magdalena d'Esplugues
de Llobregat i la Rambla de Sant Just Desvern.
- la implantació de les mesures proposades pel Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible d'Esplugues de Llobregat en relació al perllongament de la L3 del
metro (fins a plaça santa Magdalena) i de les alternatives de pas al vehicle
privat per la
Carretera Laureà Miró.
Demanar a l’Autoritat del Transport Metropolità i al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya el seu compromís en estudiar les
alternatives de pas del tramvia per Laureà Miró – Carretera Reial, en la
voluntat de trobar un consens entre Esplugues de Llobregat i Sant Just
Desvern, així com la posterior execució de les obres.
Demanar a l’Autoritat del Transport Metropolità i al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya el seu compromís a executar les
obres de perllongament de la línia 3 del metro fins el pont d’Esplugues, tal
com estableix el Pla Director d’Infraestructures.

X

Instar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a Transports Metropolitans de
Barcelona, a ampliar la xarxa ortogonal d’autobusos fins al Pont d’Esplugues
mentre no
s’executi l’esmentat perllongament de la L3 del metro en base als criteris
tècnics oportuns per tal d’evitar transbordaments innecessaris.
Donar suport a la connexió de les dues xarxes actuals del tramvia (Trambaix i
Trambesòs), en base al traçat que es determini pels estudis que s’estan
culminant.

2016

23 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS EN DEFENSA DE LA COOFICIALITAT DE LES
LLENGÜES A CATALUNYA I DE RECONEIXEMENT DE LA SEVA PLURALITAT LINGÜÍSTICA

C's

X

Desestimada (per 6 vots en
contra del PSC, 3 vots en contra
d’ERC, 2 vots en contra MOVEM
SANT JUST, 4 vots en contra de
CONVERGÈNCIA, 1 vot a favor de
C’s i 1 vot a favor del PP)

Abril 2016

Pàg. 3

L'Ajuntament de Sant Just Desvern disposa d'un
Reglament d'ús de la llengua catalana garanteix els
drets de les persones que desitgen relacionar-se
amb l'administració tant en català com en castellà.

ANY
2016

EXP.

MOCIÓ

24 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS INSTANT AL GOVERN DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA A GARANTIR EL FINANÇAMENT MÍNIM DE L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
MARRECS

GRUP MPAL.QUE
LA PRESENTA
C's

ESTIMADA

DESESTIMADA

VOTACIÓ

PLE

Aprovada (6 vots a favor del
Abril 2016
PSC, 3 abstencions d’ERC, 2 vots a
favor de Movem Sant Just, 4 vots
en contra de
Convergència, 1 vot a favor de C’s i
1 vot a favor del PP)

EXECUCIÓ
I
P
F
X

X

2016

27 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC I ERC CONTRA L'ACORD DEL GOVERN DE LA
UNIÓ EUROPEA AMB TURQUIA

PSC I ERC

Aprovada (6 vots a favor del
Abril 2016
PSC, 3 vots a favor d’ERC, 2 vots a
favor de Movem Sant Just, 4
abstencions de
Convergència, 1 vot a favor de C’s i
1 vot a favor del PP)

X

Aprovada (3 vots a favor d'ERC, 2 Maig 2016
vots a favor de Movem Sant Just, 3
vots a favor de Convergència, 6
abstencions del PSC i 1 vot en
contra de C's)

X

RECURSOS
econòmicsD
ESTINATS

ACTUACIONS
FETES

OBSERVACIONS
En data 3 de març de 2015 el Parlament
de Catalunya aprova una moció on: a)
Constata que s'ha de recuperar la
corresponsabilitat del Govern de la
Generalitat en el finançament del servei
públic de les Escoles bressol municipals.
b) Insta al Govern de la Generalitat a
garantir, tal com estableix la Llei
d'Educació, un finançament de les
Escoles bressol que cobreixi com a
mínim el mòdul econòmic de 1.600€ per
plaça i any, i comprometre's a augmentarlo progressivament fins als 1.800€ per
plaça i any acordat amb els ajuntaments.

31 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PER LA DEFENSA DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT ERC
DE CATALUNYA I CONTRA ELS ATACS A LES LLEIS CATALANES

X

2016

39 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP LAMENTANT LA VISITA D’ARNALDO OTEGUI AL
PARLAMENT DE CATALUNYA

PP

X

Desestimada (per 6 vots en
contra del PSC, 3 vots en contra
d’ERC, 2 vots en contra MOVEM
SANT JUST, 4 vots en contra de
CONVERGÈNCIA, 1 vot a favor de
C’s i 1 vot a favor del PP)

Juny 2016

Pàg. 4

Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que garanteixi el
finançament de les Escoles Bressol municipals augmentant el mòdul
actual de 875€ per plaça i any a, primer, 1.600€ per plaça i any i,
progressivament, que arribi fins als 1.800€ per plaça i any.

Posicionament contrari a l'acord subscrit entre la UE i Turquia. Instar a
les institucions europees i al Govern de l'Estat a aplicar els
compromisos presos en matèria d'acollida i repartiment dels refugiats
entre els estats membres de la UE. Es fa una especial crida al Govern
d’Espanya a agilitzar el compliment dels seus compromisos amb la UE
pel que fa a l’acollida de 16.000 refugiats, posant de manifest que les
administracions locals estem preparats i disposats a acollir. Instar al
Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a obrir
de manera immediata un programa amb dotació pressupostaria
suficient per tal de crear un pla d'acollida a refugiats a l'abast de viles,
ciutats i regions europees. Ratificar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant
Just al Manifest "Passatge Segur" subscrit per moltes organitzacions
socials, sindicats i partits polítics de tota Europa i, en aquest sentit,
instar la UE i els seus Estats membres a què ordenin la creació de
passadissos humanitaris, i que possibilitin, des del respecte, l'asil
d'aquestes persones entre els 28 Estats membres de la Unió Europea.

X

2016

RESUM

Posicionament sobre les lleis i
resolucions aprovades al Parlament de
Catalunya i suspeses pel Tribunal
Constitucional: llei 24/2015 de mesures
urgents per afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica; llei de les professions
esportives; la igualtat efectiva entre
dones i homes; el codi de consum; la
prohibició de la pràctica del fracking o la
suspensió de l’impost sobre la producció
nuclear.

La moció considera que els recursos de l’Estat al Tribunal
Constitucional afecten directament aquelles persones que més estan
patint els efectes de la crisi econòmica i que es troben en situació
d’emergència social. Per aquestes raons, i atès que el Parlament de
Catalunya representa el poble català i exerceix la potestat legislativa es
proposa donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives
legislatives que refermin la voluntat de donar resposta a les
emergències socials i al Govern de la Generalitat en el seu
desplegament normatiu i reglamentari i impulsar des de l'Ajuntament de
Sant Just les iniciatives que permet la llei 24/2015, que manté el
compromís de continuar impulsant accions per evitar desnonaments
per impagament d’hipoteca o de lloguer, així com buscar mecanismes
de segona oportunitat per cancel·lar deutes contrets per habitatge
habitual.

ANY
2016

EXP.

MOCIÓ

46 MOCIÓ DELS GRUPS D'ERC, PSC, MOVEM SANT JUST I CONVERGÈNCIA PER L'ADOPCIÓ
DEL SALARI MÍNIM DE MIL EUROS

GRUP MPAL.QUE
LA PRESENTA
ERC, PSC, MOVEM
SANT JUST I
CONVERGÈNCIA

ESTIMADA

DESESTIMADA

VOTACIÓ

PLE

Aprovada (6 vots a favor del
Juny 2016
PSC, 3 vots a favor d’ERC, 2 vots a
favor de Movem Sant Just, 4 vots a
favor de
Convergència, 1 abstenció de C’s i
1 abstenció del PP)

EXECUCIÓ
I
P
F
X

RECURSOS
econòmicsD
ESTINATS

ACTUACIONS
FETES
Es compleixen els acords.

X

2016

47 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER RECLAMAR A LA GENERALITAT LA MILLORA
DE SERVEIS A L’HOSPITAL MOISÈS BROGGI

PSC

Aprovada (6 vots a favor del
Juny 2016
PSC, 3 vots en contra d’ERC, 2 vots
a favor de Movem Sant Just, 4 vots
en contra de
Convergència, 1 vot a favor de C’s i
1 vot a favor del PP)

X

2016

56 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-SANT JUST DESVERN DE REBUIG A LA
RESOLUCIÓ 263/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA RELATIVA A L'INFORME I
CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ D'ESTUDIS DEL PROCÉS CONSTITUENT

C's

X
2016
2016

58 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA EN SUPORT ALS 25 ANYS DE "LA
MARATÓ DE TV3"
67 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PER SUPORT AL REFERÈNDUM I AL PROCÉS
CONSTITUENT

CONVERGÈNCIA

X

ERC

X

S'està reclamant perquè es doni compliment
als compromisos.

OBSERVACIONS

RESUM
La moció recull els plantejaments de la Plataforma ANEM A MIL, una
iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir un salari digne
per a totes les persones que treballen al nostre país. Denuncia que
l’actual Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat pel govern espanyol
en 655€, és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha
de fer front una persona per poder viure a les ciutats catalanes. Aquest
SMI de 655€ és considerat injust per les institucions europees, que
recomanen augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell
de vida decorós als treballadors i treballadores, i les seves famílies.
ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui de
1.000€ mensuals a 14 pagues, reduint així la pobresa i la desigualtat,
augmentant la capacitat de consum i l’activitat econòmica i assolint una
distribució de la renda més justa i una societat més cohesionada. Al
matix temps comportarà un increment dels ingressos públics en
concepte de rendes del treball i de cotitzacions al sistema de seguretat
social que han de servir per a incentivar l’ocupació i el seu
manteniment via bonificacions a la contractació per a microempreses i
pimes impulsant un canvi de model laboral i productiu al nostre país
sobre la base de salaris dignes per a tothom.
L'Ajuntament es compromet a avançar cap aquest objectiu assegurant
que els salaris del personal al servei de l’Ajuntament no siguin inferior
als 1.000€ mensuals, en el ben entès que fos possible segons el model
de finançament afectat que disposa l’Ajuntament, així com els límits
retributius establerts per la Llei de Pressupostos de l’Estat del 2016,
tenint en compte també els acords que el Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, signi amb les organitzacions sindicals i
associacions municipalistes relatius a la contractació de persones
aturades, en els quals es fixen les condicions salarials de les persones
a contractar. També treballarà amb les empreses que es presentin a
licitacions públiques per tal de millorar les condicions salarials dels
treballadors i treballadores amb sous més baixos per tendir al mínim de
1.000€

Per l'exercici 2015 el CatSalut va incrementar la seva aportació al
Consorci Sanitari Integral en 2,7 milions i es va comprometre a aportar
per a l'exercici 2016 al voltant de 4,5 milions d'euros per fer front,
pràcticament, al dèficit econòmic actual. La Generalitat ha comunicat
oficialment al Consorci que el pressupost serà el mateix que l'any 2015
i que no farà front als 4,5 milions d'euros. Per aquesta raó la moció
demana que es faci efectiu aquest increment pressupostari previst de
4,5 milions d'euros que permetria donar cobertura a tots els serveis
assistencials que requereix la població.

Desestimada (6 abstencions del
Setembre 2016
PSC, 3 vots en contra d’ERC, 2 vots
en contra de Movem Sant Just, 4
vots en contra de Convergència, 1
vot a favor de C’s i 1 vot a favor del
PP)
Retirada

Setembre 2016

Aprovada (3 vots a favor d'ERC, 2 Octubre 2016
vots a favor de Movem Sant Just, 4
vots a favor de Convergència, 6
vots en contra del PSC, 1 vot en
contra de C's i 1 vot en contra del
PP)

X

Pàg. 5

El Parlament de Catalunya va reafirmar al Debat de Política General el
dret imprescriptible i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació. El
Govern de la Generalitat ha adoptat el compromís de celebrar un
referèndum vinculant
sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de
2017 amb una pregunta clara i de resposta binària. L'Ajuntament de
Sant Just manifesta el seu suport a la celebració d’un referèndum
vinculant sobre la Independència de Catalunya, com a molt tard al
setembre de
2017 amb una pregunta clara i de resposta binària, vehiculant la
participació ciutadana del municipi i assegurant les garanties
democràtiques i el dret a decidir del poble de Catalunya. Assumeix
l’encàrrec del Parlament de facilitar els debats en l’àmbit local a través
de l'impuls, la participació i la promoció de la societat civil i facilitar els
recursos i espais propis necessaris pel correcte desenvolupament del
debat
ciutadà. Creació d’un espai de debat sobre el paper del món municipal i
de les aportacions que es puguin fer a l'eventual procés constituent,
definint el model i el nivell competencial dels municipis a Catalunya.

ANY
2016

EXP.

MOCIÓ

68 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE MOVEM SANT JUST-ENTESA (MSJ-E), ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) I PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC)
D'OPOSICIÓ ALS TRACTATS DE LLIURE COMERÇ TTIP, CETA I TISA

GRUP MPAL.QUE
LA PRESENTA
MOVEM SANT
JUST-ENTESA,
ERC I PSC

ESTIMADA

DESESTIMADA

VOTACIÓ

PLE

EXECUCIÓ
I
P
F

RECURSOS
econòmicsD
ESTINATS

ACTUACIONS
FETES

Aprovada (6 vots a favor del
Octubre 2016
PSC, 3 vots a favor d’ERC, 2 vots a
favor de Movem Sant Just, 4 vots
en contra de
Convergència, 1 abstenció de C’s i
1 abstenció del PP)

2016

2016

72 MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS-SANT JUST DESVERN INSTANDO AL
GOBIERNO DE LA GENERALITAT A GARANTIZAR LA FINANCIACIÓN MÍNIMA DE LA
GUARDERÍA MUNICIPAL ELS MARRECS DE SANT JUST DESVERN

C's

76 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-SANT JUST DESVERN SOBRE LA
CONSTITUCIÓ D’UN GRUP DE TREBALL PER LA REGULACIÓ DELS CLUBS I ASSOCIACIONS
DE CÀNNABIS

C's

77 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA PER ESTABLIR UN REGLAMENT DE
PROTOCOL A L’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

CONVERGÈNCIA

Novembre 2016

Retirada

Desembre 2016

Desestimada (per 6 vots en
contra del PSC, 3 vots en contra
d’ERC, 2 vots en contra de MOVEM
SANT JUST, 4 vots a favor de
CONVERGÈNCIA, 1 vot a favor de
C’s i 1 abstenció del PP)

Desembre 2016

X
X

X
2016

Retirada

RESUM
La Comissió Europea, per mandat dels Estats Membres, va iniciar
negociacions amb els Estats Units d'Amèrica per a un acord
transatlàntic d'inversions i comerç (TTIP), un acord integral d'economia
i comerç entre la Unió Europea i el Canadà (CETA), així com un acord
de comerç de serveis (TISA). Aquests tractats s’estan negociant de
manera poc transparent, sense complir amb els estàndards
democràtics i participatius europeus. Aquests acords suposarien, entre
d'altres, una liberalització extrema pensada per afavorir les empreses
transnacionals i una pèrdua de la capacitat de les nostres institucions
locals per desenvolupar polítiques de proximitat. Per aquestes raons
l'Ajuntament de Sant Just Desvern dona suport a la resolució 289/XI del
Parlament de Catalunya, on manifesta la seva oposició a la signatura
dels tractats internacionals abans citats alhora que exigeix més
informació i un debat obert, públic i transparent sobre el termes de la
negociació i les seves conseqüències, i que en el cas que la negociació
acabi en un text consolidat, que aquest requereixi la ratificació via
referèndum per part de la ciutadania dels 28 Estats membres.
Manifestar també el suport de l’Ajuntament a la “Declaració de
Barcelona”, del passat 21 d’abril on es fa èmfasi en la defensa de les
comunitats i institucions democràtiques locals, la capacitat dels pobles
i ciutats de desenvolupar polítiques públiques en favor de la població i
el suport a les PIME i l’economia local. S'insta al Govern de l’Estat
espanyol a ser transparent en les negociacions que mantingui entorn
aquests tractats i a comunicar de manera àgil i transparent els
continguts sobre els que s’està negociant.

X

2016

OBSERVACIONS

78 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE MOVEM SANT JUST-ENTESA DE L’AJUNTAMENT DE SANT MOVEM SANT
JUST, RELATIVA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM QUE DECLARA INAPLICABLE EL JUST-ENTESA
BO SOCIAL

Aprovada (per 6 vots a favor de
Desembre 2016
PSC, 3 vots a favor d'ERC, 2 vots a
favor de Movem Sant Just, 4 vots a
favor de Convergència, 1 abstenció
de C's i 1 vot en contra del PP)

X

Pàg. 6

L'Equip de Govern treballa en la confecció d'un
reglament de protocol que reguli els actes oficials
organitzats per l'Ajuntament.

El bo social va ser un mecanisme creat l’1 de juliol del 2009 per protegir
les persones consumidores vulnerables. Amb el bo social, s’aplica a la
tarifa PVPC (preu voluntari pel petit consumidor) un 25% de descompte.
S’hi podien acollir llars amb potència inferior als 3kW, famílies
nombroses i persones que reben pensions mínimes i acrediten, dins la
unitat familiar, tots els seus membres a l’atur. El Tribunal Suprem va
declarar inaplicable el bo social per resultar incompatible una Directiva
del Parlament Europeu i del Consell. El Ple de l'Ajuntament mostra el
seu desacord amb el Tribunal Suprem i instar al Govern de l’Estat a
adoptar les decisions pertinents per no repercutir en el rebut de la llum
dels consumidors domèstics les conseqüències d'aquesta anul·lació
judicial. S'insta també al Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital
l’aplicació d’una tarifa social adaptada a la situació econòmica de cada
llar, que impliqui la garantia de subministrament a totes les famílies
vulnerables, prioritzant els criteris econòmics i d’exclusió social,
facilitant la tramitació per acollir-se a aquesta ajuda i millorant els
sistemes de comunicació així com a aprovar noves disposicions
legislatives perquè les operadores energètiques, en aplicació de la seva
responsabilitat social reverteixin part dels seus quantiosos beneficis en
ajudes a les persones usuàries i en la rehabilitació dels habitatges en
situació de pobresa energètica. S'insta també a la Generalitat de
Catalunya a exigir a les companyies distribuïdores la signatura
immediata del conveni que inclogui la creació d’ajuts a fons perdut o
descomptes notables destinats a les persones i unitats familiars en
situació de risc d’exclusió residencial i a càrrec del benefici que
aquestes empreses obtenen amb la prestació de serveis; sancionar les
empreses subministradores per tots els talls de subministrament que
executin sense haver aplicat rigorosament el principi de precaució;
actuar coordinadament amb les administracions locals i continuar
destinant ajuts específics als ajuntaments per afrontar les
problemàtiques derivades de la pobresa energètica; reforçar el
programa d’auditories i intervenció als habitatges en situació de
pobresa energètica i implementar mesures de renovació energètica
d’habitatges; donar suport econòmic als ajuntaments per tal de crear
punts d’atenció de pobresa energètica.

ANY
2017

EXP.

MOCIÓ

5 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-SANT JUST DESVERN SOBRE LA
CONSTITUCIÓ D'UN GRUP DE TREBALL PER LA REGULACIÓ DE CLUBS I ASSOCIACIONS DE
CÀNNABIS

GRUP MPAL.QUE
LA PRESENTA
C's

ESTIMADA

DESESTIMADA

VOTACIÓ

PLE

8 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DEMANANT L'INICI URGENT DELS PROCESSOS DE
CONCERTACIÓ TERRITORIAL AMB ELS MUNICIPIS EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ

PSC

13 MOCIÓ DEL PSC, ERC I MOVEM PER A LA DEFENSA DELS INTERESSOS DE LES PERSONES PSC, ERC I MOVEM
AFECTADES PER LES CLÀUSULES TERRA, IRPH, DESPESES EN LA FORMALITZACIÓ DE
SANT JUST
LES HIPOTEQUES I PEL SEU ACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE
RECLAMACIÓ

14 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE MOVEM SANT JUST - ENTESA I ERC PER A L'ADHESIÓ AL
MANIFEST DEL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM

MOVEM SANT
JUST I ERC

X
2017

2017

15 MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS-SANT JUST DESVERN PARA REVOCAR LA
ADHESIÓN COMO MIEMBRO DE PLENO DERECHO EL AYUNTAMIENTO DE SANT JUST
DESVERN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS POR LA INDEPENDENCIA

C's

18 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PDECAT PER PENJAR UNA PANCARTA INFORMANT A LA
CIUTADANIA DE LA IMPOSICIÓ DE LA BANDERA ESPANYOLA

PDeCAT

X

X
2017

C's
22 MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS-SANT JUST DESVERN PARA FACILITAR
LOS MECANISMOS DE DEVOLUCIÓN DE LO INDEBIDAMENTE INGRESADO EN ESTE
AYUNTAMIENTO POR EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS
DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍA MUNICIPAL); EN CUMPLIMIENTO DE LAS
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

X

OBSERVACIONS

RESUM

Aprovada (per 6 vots a favor de
Gener 2017
PSC, 3 vots a favor d'ERC, 2 vots a
favor de Movem Sant Just, 1 vot a
favor de C's, 1 vot a favor del PP i 4
abstencions de Convergència)

Moció que posa de manifest la precarietat laboral de les persones
professionals que han d'aplicar les polítiques d'ocupació del SOC, amb
contractes temporals d’obra i servei, la incertesa de les convocatòries
anuals i
l’encadenament de contractes. L’atenció i el seguiment de les persones
desocupades i la prospecció territorial requereixen d’un mínim de
continuïtat laboral que, en aquests moments i d’acord amb la normativa
general i específica, no gaudeixen la majoria dels professionals dels
serveis d’ocupació locals. Les administracions locals no disposem
d’un personal estable i suficient, amb prou coneixement dels col·
lectius de més difícil inserció i de la realitat socioeconòmica de
l’entorn. Per aquestes raons el text demana al Servei d'Ocupació de
Catalunya iniciar urgentment els processos de concertació territorial i
les estratègies territorials amb col· laboració amb els ajuntaments i
consells comarcals per tal de fomentar l’ocupació i el desenvolupament
econòmic i que coordinin les iniciatives públiques i privades
destinades a la creació d’ocupació. Mitjançant aquests instruments
s'hauria de poder garantir l’estabilitat laboral entre els professionals
dels serveis d’ocupació locals.

Aprovada (per 6 vots a favor de
Febrer 2017
PSC, 3 vots a favor d'ERC, 2 vots a
favor de Movem Sant Just, 4 vots a
favor de PDeCAT, 1 abstenció de
C's i 1 abstenció del PP)

El text exposa les sentències favorables a les persones consumidores
respecte les clàusules abusives aplicades per les entitats bancàries i
explica el servei d'acollida, acompanyament i assessorament ofert per
l'Ajuntament i per diferents entitats, al mateix temps que proposa la
tramitació d'un projecte de llei per millorar el mecanisme automàtic de
devolució de les quantitats, que asseguri la transparència dels
productes bancàris comercialitzats, l'inici d'accions inspectores i, si
'escau, sancionadores i canalitzar i reforçar les línies de suport a les
persones afectades des de tots els àmbits (Generalitat, Diputació,
Consells Comarcals, Ajuntaments)

Aprovada (per 6 vots a favor de
Febrer 2017
PSC, 3 vots a favor d'ERC, 2 vots a
favor de Movem Sant Just, 4 vots a
favor de PDeCAT, 1 vot en contra
de C's i 1 vot en contra del PP)

Moció d'adhesió al manifest del Pacte Nacional pel Referèndum aprovat
al febrer del 2017 on es demana als Governs d'Espanya i de la
Generalitat de Catalunya superar els obstacles polítics i i a assolir un
acord que permeti la celebració d'un referèndum reconegut per la
comunitat internacional, el resultat del qual sigui políticament vinculant
i efectiu.

Desestimada (per 6 abstencions de
Febrer 2017
PSC, 3 vots en contra d'ERC, 2 vots
en contra de Movem Sant Just, 4 vots
en contra de PDeCAT, 1 vot a favor
de C's i 1 vot a favor del PP)

Seguint la lògica de les votacions per adherir-se a l'Associació de Municipis
per la Independència es rebutja aquesta moció que reclama deixar de
pertànyer a dita associació.

Desestimada (per 6 vots en contra del Febrer 2017
PSC, 1 vot en contra de C's, 1 vot en
contra del PP, 3 vots a favor d'ERC, 4
vots a favor de PDeCAT i 2
abstencions de Movem Sant Just)

Després d'anys de consens polític sobre la instal·lació de banderes a la
façana de l'Ajuntament aquest es va trencar apelant a la legislació vigent i
per la presentació d'una denuncia a la Delegació del Govern Central. El text
sol·licita la instal·lació al balcó de l'Ajuntament del text “La bandera estatal
oneja en aquest Ajuntament per IMPOSICIÓ del govern central i en
compliment d’una sentència judicial”.

Desestimada (per 6 vots en contra del Març 2017
PSC, 3 vots en contra ERC, 2 vots en
contra Movem Sant Just, 1 vot a favor
de C's, 4 vots a favor de PDeCAT)

El text instava al Govern central a iniciar la modificació de la regulació de la
Plusvàlua per no sotmetre a tributació les situacions posades de manifest a
les sentències del Tribunal Constitucional i d'establir previsions de
retroactivitat. Instava també al Govern municipal a arbitrar les mesures
necessàries per reparar econòmicament a tots aquells contribuents a qui es
va exigir la liquidació de l'impost de la Plusvàlua i a no exigir la liquidació
d'aquest impost quan no s'hagi generat increment de valor.

X

2017

ACTUACIONS
FETES

Moció que té per objectiu obrir un debat sobre la instal· lació de clubs
socials de cànnabis a Sant Just proposant la creació d'un grup de
treball en el marc del Consell Municipal de Salut. El Parlament de
Catalunya està treballant la regularització d'aquests espais. La moció
proposa que en el cas que la Generalitat, en el termini de 9 mesos, no
hagi elaborat la
legislació que reguli l'obertura d'aquests clubs i associacions el grup
de treball impulsarà, a través de la participació social, una regulació
municipal sobre la ubicació
dels clubs socials de cànnabis, de les condicions d’exercici de la seva
activitat a Sant Just Desvern i, de les mesures en matèria de promoció
de la salut destinades a la població en general i especialment a la
població adolescent, joves i drogodependents.

X
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RECURSOS
econòmicsD
ESTINATS

Aprovada (per 6 vots a favor de
Gener 2017
PSC, 4 vots a favor de
Convergència, 1 vot a favor de C's,
3 abstencions d'ERC, 2
abstencions de Movem Sant Just i
1 abstenció del PP)

X

2017

EXECUCIÓ
I
P
F

Pàg. 7

ANY
2017

GRUP MPAL.QUE
ESTIMADA
LA PRESENTA
23 MOCIÓ DE PSC, ERC I MOVEM EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL
PSC, ERC I MOVEM
CONSTITUCIONAL RELATIVA A L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS SANT JUST
DE NATURALESA URBANA ALTERNATIVA A LA DEL GRUP MUNICIPAL DE C'S RECLAMANT
ANULAR LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL (IIVTNU) EN VENDES D'IMMOBLES AMB PÈRDUES

EXP.

MOCIÓ

DESESTIMADA

VOTACIÓ

PLE

Aprovada per unanimitat (6 PSC, 3
ERC, 2 Movem Sant Just, 4
PDeCAT). C's s'absenta de la sala.

Març 2017

Deixada sobre la taula

Març 2017

X

2017
2017

25 MOCIÓ DE PSC I MOVEM SANT JUST SOBRE MILLORA DEL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES PSC I MOVEM
BRESSOL
SANT JUST
PDeCAT
26 MOCIÓ PDeCAT DE SANT JUST DESVERN PER PRENDRE MESURES DE PREVENCIÓ I
RESPOSTA IMMEDIATA A L'OCUPACIÓ IL·LEGAL D'IMMOBLES

29 MOCIÓ DEL PSC, ERC I MOVEM SANT JUST SOBRE MILLORA DEL FINANÇAMENT DE LES
ESCOLES BRESSOL

PSC, ERC I MOVEM
SANT JUST

RECURSOS
econòmicsD
ESTINATS

ACTUACIONS
FETES

OBSERVACIONS

RESUM
La moció demana al Govern de l’Estat que presenti, amb urgència, un
projecte de llei de modificació del tribut que regeix l'impost de la
Plusvàlua segons la qual, en els supòsits d’inexistència d’increment de
valor del sòl, aquests
deixin d’estar subjectes al pagament de l’Impost. També demana al
Govern de l’Estat a incloure en la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per a 2017 una partida específica per compensar els
ajuntaments, en el cas que, per efecte de la Sentència del Tribunal
Constitucional, hagin de procedir a la devolució de quantitats
liquidades en concepte d'aquest Impost en relació a terrenys el valor
dels
quals no havia experimentat cap increment. L'Ajuntament posa a
disposició dels ciutadans assessorament en tot allò referent a la gestió
i liquidació de l’impost sobre l’increment de Valors del Terrenys de
Naturalesa Urbana i es compromet a promoure, juntament amb les
entitats municipalistes, un debat públic al voltant del finançament dels
ens locals.

Desestimada (per 6 vots en contra del Març 2017
PSC, 3 vots en contra ERC, 2 vots en
contra Movem Sant Just, 4 vots a
favor de PDeCAT i 1 vot a favor de
C's)

L’objectiu de la moció no és la protecció dels grans tenidors d'habitatges com
les entitats financeres, els fons d'inversió o les societats patrimonials; tampoc
aquells que no paguen les quotes d'hipoteca o de lloguer. El que preten és
que qui tingui un habitatge el pugui gaudir i qui en necessiti un per haver
acreditat trobar-se en situació de vulnerabilitat, hi pugui accedir. L'objectiu de
la moció és, doncs, protegir els que menys tenen i ajudar-los per millorar les
seves condicions i fer caure tot el pes de la llei sobre aquells que usen les
escletxes legals per aprofitar-se dels més vulnerables. Per fer-ho, el text que
demanava constatar que a Sant Just Desvern hi ha alguns casos d’ocupació
així com manifestar la voluntat de l'Ajuntament de fer complir les ordenances
i no admetre actituds incíviques així com respectar la legalitat vigent pel que
fa a l’ocupació, tot promovent valors de respecte a les persones i als béns i
al comportament cívic per a garantir la convivència. També demanava
prendre mesures urgents per acabar amb la presència de grups d’ocupes
incívics com, per exemple: actualitzar el cens d’immobles ocupats
il·legalment, amb independència de la seva titularitat pública o privada; definir
actuacions de conscienciació als propietaris per tal que adoptin les mesures
preventives necessàries per tal d’evitar l’ocupació il· legal dels seus
immobles i donar a conèixer els seus deures respecte a la conservació
d’aquests; reforçar els serveis d’inspecció d’aquells immobles ocupats
il·legalment i/o susceptibles de ser ocupats per tal de garantir el compliment
de les normes d’habitabilitat, seguretat, salubritat, etc., i adoptar els
procediments administratius que s’escaiguin, com agilitzar les llicències
d’obres i/o d’enderroc i/o de declaració de ruïna en aquells supòsits afectats
i/o susceptibles d’ocupació il·legal i potenciar les tasques a la Policia Local a
la prevenció, control i seguiment dels immobles ocupats o que poden ser
susceptibles d’ocupació.

Aprovada (per 6 vots a favor de
Abril 2017
PSC, 3 vots a favor d'ERC, 2 vots a
favor de Movem Sant Just, 1 vot a
favor de C's, 1 vot a favor del PP i 4
abstencions de PDeCAT)

El text descriu la situació de la relació entre la Generalitat i els
Ajuntaments respecte del finançament de les places d'Escola Bressol
pública i posa de manifest el trencament d'aquesta relació convenial i
com les Diputacions, a partir del curs 2012-2013, han hagut d'assumir
els pagaments dels imports previstos, que també han patit reduccions
respecte el cànon establert (de 1.800€/plaça a 875€/plaça). Davant
d'aquesta situació la moció demana pactar a la Comissió Mixta
Departament d’Ensenyament-entitats municipalistes, abans d’acabar el
juliol del 2017, un pla director per recuperar la coresponsabilitat del
Govern en el finançament del servei públic de les escoles bressol
municipals i garantir-ne la sostenibilitat tenint en compte la tarifació
social, el principi d’economia financera i la subvenció de llars d’infants
d’iniciativa social. Aquest pla director ha de contemplar, com a mínim,
la recuperació immediata amb efectes 2017 d’un mínim de 875€ per
plaça (compatibles amb els diners rebuts per part de la Diputació de
Barcelona), i el compromís de respectar els acords de l’esmentada
Comissió Mixta. El segon punt que es demana és que la Generalitat
prioritzi en el pressupost del 2018 una partida per a les escoles bressol
municipals que permeti aplicar el model de finançament que s’acordi en
la Comissió Mixta.
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MOCIÓ

30 MOCIÓ DE PSC, ERC I MOVEM SANT JUST-ENTESA, PER INSTAR AL GOVERN DE L'ESTAT
PER A LA SUPRESSIÓ DE LA TAXA DE REPOSICIÓ D'EFECTIUS EN LA FUNCIÓ PÚBLICA, LA
MODIFICACIÓ DE LA REGLA DE DESPESA I LA FLEXIBILITZACIÓ DELS CRITERIS DE
DESPESES EFECTUABLES AMB EL SUPERÀVIT

GRUP MPAL.QUE
ESTIMADA
LA PRESENTA
PSC, ERC I MOVEM
SANT JUST

DESESTIMADA

VOTACIÓ

PLE

EXECUCIÓ
I
P
F

RECURSOS
econòmicsD
ESTINATS

ACTUACIONS
FETES

OBSERVACIONS

Aprovada (per 6 vots a favor de
Abril 2017
PSC, 3 vots a favor d'ERC, 2 vots a
favor de Movem Sant Just, 4 vots a
favor de PDeCAT, 1 abstenció de
C's i 1 vot en contra del PP )

La Regla de Despesa és un mandat del Govern de l'estat espanyol en
virtut de la qual la despesa de les Administracions Públiques no pot
augmentar per sobre de la taxa de creixement de referència del
Producte Interior Brut es completa amb el mandat que quan s'obtinguin
majors ingressos dels previstos, aquests no es destinin a finançar
noves despeses, sinó que els majors ingressos s’assignin a reduir
l’endeutament. Per tant, els majors ingressos no es poden destinar
lliurement a les necessitats de la ciutadania sinó que s'han de destinar
a la reducció del deute amb les entitats financeres. La taxa de reposició
és aquells per la qual les administracions públiques no poden fer una
oferta d'ocupació pública estable ni per a reposar suficientment els
efectius necessaris per a garantir la prestació dels serveis. La moció
demana al Govern de l'estat espanyol una flexibilització de la normativa
actual i que procedeixi a modificar la política de restricció a l'ocupació
pública estable i de qualitat que els serveis a la ciutadania demana,
eliminant a taxa de reposició d’efectius. També reclama l’aprovació de
modificacions reglamentàries per tal d’atenuar els efectes de les
actuals limitacions en la regla de la despesa, atesa la situació
econòmica i financera que el sector públic local presenta avui.

Aprovada (per 6 vots a favor de
Maig 2017
PSC, 3 vots a favor d'ERC, 2 vots a
favor de Movem Sant Just, 4 vots a
favor de PDeCAT, 1 abstenció de
C's i 1 vot en contra del PP )

Moció que insta a les administracions públiques a incloure més
clàusules socials als plecs de contractacions per evitar la utilització a
l'administració de les anomenades "empreses multiserveis" i que
aquestes apliquin a les persones treballadores els convenis sectorials
de referència.

Desestimada (per 6 vots en contra del Maig 2017
PSC, 3 vots en contra ERC, 2 vots en
contra Movem Sant Just, 4 vots en
contra de PDeCAT, 1 vot a favor de
C's i 1 vot a favor del PP)

El text demanva que totes les senyals de trànsit noves que s'instal·lin a Sant
Just siguin blingües en català i castellà i també l'establiment d'un pla per
substituir, progressivament, els actuals senyals de trànsit instal·lats al
municipi, quedant aquests escrits en català i castellà.

Desestimada (per 6 vots en contra del Juliol 2017
PSC, 3 vots en contra ERC, 2 vots en
contra Movem Sant Just, 4 vots en
contra de PDeCAT, 1 vot a favor de
C's i 1 vot a favor del PP)

Proposta de signatura d'un Pacte Autonòmic per la millora de l´educació a
Catalunya per part de les formacions polítiques del Parlament. El text insta al
Departament d´Ensenyament a fer efectiu el trilingüisme, en tots els centres
escolars, garantint que siguin llengües vehiculars en horari lectiu i en
assignatures troncals, el català i el castellà. També insta a l'Ajuntament a
implantar aquestes mesures des de l'Escola Bressol municipal fins a les
activitats lúdiques i culturals organitzades des de l'Ajuntament.

Aprovada per unanimitat (6 PSC, 3
ERC, 2 Movem Sant Just, 4
Convergència, 1 C's i 1 PP)

Moció que demana a les administracions la creació dels escenaris i
eines necessaris pel debat, la millora de la coordinació i del servei
públic de sanitat amb l'establiment del Consell Territorial de Salut del
Baix Llobregat, la elaboració conjunta del Pla Territorial Sanitari 20172022, dotat econòmicament, planificant de manera detallada els
recursos i inversions necessàries i es concreti i executi un pla de xoc
de mesures urgents a curt termini per l'any 2017.

X

2017

37 MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PSC, ERC, MOVEM SANT JUST, A
PROPOSTA DEL SINDICAT UGT SOBRE LES EMPRESES MULTISERVEIS

PSC, ERC I MOVEM
SANT JUST

X
2017

41 MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS SOBRE EL BILINGÜISMO EN LAS
SEÑALES DE TRÁFICO

C's

x
2017

50 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (C'S) A L'AJUNTAMENT DE SANT JUST
DESVERN, SOBRE L'ENSENYAMENT TRILINGÜE A CATALUNYA

C's

x
2017

52 MOCIÓ DE PSC, ERC I MOVEM PER LA MILLORA DE LA SANITAT PÚBLICA

PSC, ERC I MOVEM
SANT JUST

Juliol 2017

X

2017

61 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs) A L'AJUNTAMENT DE SANT JUST
DESVERN, EN DEFENSA DELS FUNCIONARIS I TREBALLADORS PÚBLICS MUNICIPALS

C's

x
2017

2017
2017
2017
2017

64 MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR PARA APOYAR Y RESPALDAR A LA PP
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO COMO GARANTES DEL ESTADO DE
DERECHO
65 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS MOVEM SANT JUST-ENTESA, ERC I PSC EN DEFENSA DE
L'EDUCACIÓ COM A EINA DE COHESIÓ
66 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC DE CONDEMNA A LA BRUTALITAT POLICIAL DE L'ESTAT
A CATALUNYA
67 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PER EXIGIR LA LLIBERTAT DELS PRESIDENTS D'ANC I
ÒMNIUM, JORDI SÁNCHEZ I JORDI CUIXART
64 MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR PARA APOYAR Y RESPALDAR A LA
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO COMO GARANTES DEL ESTADO DE
DERECHO

Desestimada (per 5 vots en contra del Setembre 2017
PSC, 3 vots en contra ERC, 1 vots en
contra Movem Sant Just, 4 vots en
contra de PDeCAT, 1 vot a favor de
C's i 1 vot a favor del PP)

Ha estat retirada de l'ordre del dia

Octubre 2017

Ha estat retirada de l'ordre del dia

Octubre 2017

Ha estat retirada de l'ordre del dia

Octubre 2017

Ha estat retirada de l'ordre del dia

Octubre 2017

Desestimada

Novembre 2017

X

MOVEM SANT
JUST, ERC I PSC
ERC

X
X
X

ERC
PP

X

2017

77 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PER LA LLIBERTAT DE LES PRESES I PRESOS
POLÍTICS

ERC

X

RESUM

Aprovada (3 vots a favor d'ERC, 2 Novembre 2017
vots a favor de Movem Sant Just, 4
vots a favor de Convergència, 6
abstencions del PSC, 1 vot en
contra de C's i 1 vot en contra del
PP)

Pàg. 9

En el context polític dels debats al Parlament dels dies 6 i 7 de setembre, el
text insta a la Generalitat, entre altres coses, a no crear cap registre de
treballadors públics amb intencionalitats polítiques o partidistes i a no
demanar responsabilitats personals a cap treballador públic pel compliment
de l´ordenament jurídic o perquè es negui a acatar una norma contrària a
l'ordenament jurídic vigent.
Donada la situació política de Catalunya i
que el Ple es va celebrar el dijous 26
d'octubre, tots els grups municipals van
acordar retirar les mocions presentades amb
contingut polític i realitzar un Ple de caire
estrictament tècnic.

Moció que en el marc del referèndum del dia 1 d'octubre demana que
l'Ajuntament mostri el seu suport indondicional a la les forces i cossos de
seguretat en la seva tasca de defensa i protecció dels drets i les llibertats de
tots els ciutadans i, especialment, des de la legalitat constitucional, la
sobiranía nacional, l'Estat de Dret, la democràcia i la convivència entre els
espanyols. També demana la condemna a l'assetjament sistemàtic al qual es
veuen sotmesos els membres d'aquests cossos i forces de seguretat
mitjançant actes violents, així com qualsevol tipus d'acció o declaració que
justifiqui els esmentats actes.

El text exigeix l'alliberament immediat de les persones preses
polítiques, que ho són malgrat haver actuat sempre pacíficament i
democràtica, d'acord amb el mandat sorgit a les urnes

ANY
2017

GRUP MPAL.QUE
LA PRESENTA
78 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS MOVEM SANT JUST-ENTESA, ERC I PSC EN DEFENSA DE MOVEM SANT
L'EDUCACIÓ COM A EINA DE COHESIÓ
JUST, ERC I PSC

EXP.

MOCIÓ

ESTIMADA

DESESTIMADA

VOTACIÓ

PLE

EXECUCIÓ
I
P
F

RECURSOS
econòmicsD
ESTINATS

ACTUACIONS
FETES

OBSERVACIONS

Aprovada (per 6 vots a favor de
Novembre 2017
PSC, 3 vots a favor d'ERC, 2 vots a
favor de Movem Sant Just, 4 vots a
favor de PDeCAT, 1 vot en contra
de C's i 1 vot en contra del PP )

La moció exposa i afirma que el sistema educatiu català ha estat un
exemple d'educació pública inclusiva, de qualitat, convivència,
democràcia i plurilingüisme durant els darrers 40 anys, permetent
treballar per la igualtat, l'èxit educatiu i la formació de persones
crítiques, lliures i autònomes. Defensa la professionalitat dels equips
educatius, puntals del sistema conjuntament amb l'autonomia de centre
i la participació de la comunitat educativa. Contraposa aquesta realitat
amb les propostes de partits com PP i C's que, de manera
infonamnetada, llancen sospites sobre el bon funcionament i els
resultats del sistema educatiu català.

X

2017

82 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs) A L'AJUNTAMENT DE SANT JUST
DESVERN, DE DEFENSA DEL CONSTITUCIONALISME A L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

C's

X
2018

5 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PDECAT PER PENJAR UNA PANCARTA AL BALCÓ DE
L'AJUNTAMENT DEMANANT LA "LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS"

PDeCAT

X
2018

6 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS DE REBUIG A L'AUGMENT DE LES TARIFES I
A L'ACTUAL SISTEMA DE FINANÇAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC A LA REGIÓ
METROPOLITANA DE BARCELONA I ELS MUNICIPIS GESTIONATS PER L'AUTORITAT DEL
TRANSPORT METROPOLITÀ (ATM)

CIUTADANS

Desestimada (per 6 vots en contra del Desembre 2017
PSC, 3 vots en contra ERC, 2 vots en
contra Movem Sant Just, 4 vots en
contra de PDeCAT, 1 vot a favor de
C's i 1 vot a favor del PP)

L'Ajuntament de Sant Just Desvern, des de fa
anys, promou un pacte entre totes les formacions
polítiques per a la distribució proporcional de la
propaganda a l'espai públic, en base a resultats
electorals anteriors.

Desestimada (per 6 vots en contra del Gener 2018
PSC, 1 vot en contra de C's, 1 vot en
contra del PP, 2 abstencions de
Movem Sant Just, 3 vots a favor d'
ERC i 3 vots a favor de PDeCAT)

Al balcó de l'Ajuntament de Sant Just Desvern
llueix una pancarta amb el llaç groc i la paraula
"Llibertat", per reclamar l'alliberament de la presó
preventiva de Jordi Sanchez, Jordi Cuixart, Oriol
Junqueras i Joaquim Forn.

9 MOCIÓ DEL PSC, ERC I MOVEM SANT JUST - ENTESA PER SECUNDAR LES ATURADES
CONVOCADES PELS SINDICATS CCOO I UGT PREVITES PER AL PROPER 8 DE MARÇ, DIA
INTERNACIONAL DE LES DONES

PSC, ERC I MOVEM
SANT JUST

Aprovada (per 6 vots a favor de
Febrer 2018
PSC, 3 vots a favor d'ERC, 2 vots a
favor de Movem Sant Just, 3 vots a
favor de PDeCAT, 1 abstenció de
C's i 1 abstenció del PP)

X
2018

10 MOCIÓ DE PSC, ERC I MOVEM SANT JUST - ENTESA PER A LA RECUPERACIÓ DEL PODER
ADQUISITIU DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS, GARANTIR LA SEVA SUFICIÈNCIA PER A
L'ANY 2018 I ESTABLIR UN SISTEMA AMB MAJOR CAPACITAT DE REDISTRIBUCIÓ I
REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

PSC, ERC I MOVEM
SANT JUST

X

2018

2018

11 MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS SANT JUST DESVERN EN EL
AYUNTAMIENTO DE SANT JUST DESVERN, EN RELACIÓN A LA COLOCACIÓN DEL RETRATO
DE SU MAJESTAD EL REY EN LA SALA DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JUST
DESVERN

CIUTADANS

X

12 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PSC, ERC, MOVEM SANT JUST I PDECAT PER A LA CESIÓ PSC, ERC, MOVEM
GRATUÏTA A LA GENERALITAT DE SOLARS PER A LA CONSTRUCCIÓ D'EQUIPAMENTS
SANT JUST I
EDUCATIUS I LA SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT PER LA CONSTRUCCIÓ DEL PONT DEL
PDECAT
MAS LLUÍ

14 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PER A L'ACOSTAMENT DELS PRESOS

X

La moció reclama que al balcó de l'Ajuntament hi hagi una pancarta amb el
missatge "Llibertat presos polítics", tenint en compte la vulenració de drets
que significa la situació de presó preventiva de Sanchez, Cuixart, Junqueras i
Forn.

L'Ajuntament de Sant Just organitza diverses
activitats de suport i de conscienciació per a la
jornada reivindicativa del 8 de març.

La moció posa de manifest la situació encara existent de discrimnació
entre homes i dones a la nostra societat i s'adhereix a les propostes
dels sindicats UGT i CCOO d'aturada internacional pel dia 8 de març, al
mateix temps que organitza diferents activitats de conscienciació social
així com una concentració institucional davant la Casa de la Vila a les
12 del migdia.
Es demana la derogació de la Llei que regula el factor de sostenibilitat i
l'índex de revalorització de les pensions i es demana que aquestes es
revaloritzin a l'1,5% per aquest 2018 i que a partir del 2019 aquesta
revalorització de les pensions estigui lligada, per llei, a l'IPC. Es fan
propostes i aporten mesures concretes per incrementar els ingressos
del sistema de pensions, el salari dels treballadors i treballadores i de
racionalització de les despeses.

Desestimada (per 1 vot a favor de C's, Febrer 2018
1 abstenció del PP, 6 vots en contra
de PSC, 3 vots en contra d'ERC, 2
vots en contra de Movem Sant Just i
3 vots en contra de PDeCAT)

La proposta, en base a diferents articles recollits al RD 2568/1986, de 28 de
novembre, i a sentències dels trinbunals contenciós - administratiu de Vitòria,
al Superior del País Basc i al contenciós - administratiu de Tarragona,
sol·licita la col·locació d'un retrat del Rei Felip VI a la sala de plens de
l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

Aprovada (per 6 vots a favor de
Febrer 2018
PSC, 3 vots a favor d'ERC, 2 vots a
favor de de Movem Sant Just, 3
vots a favor de PDeCAT, 1 vot a
favor de C's i 1 vot a favor del PP)

ERC

En el moment de presentar-se la moció
l'Equip de Govern treballa en la possiblitat de
penjar una pancarta reivindicativa al balcó de
l'Ajuntament.

Aprovada (per 6 vots a favor de
Febrer 2018
PSC, 3 vots a favor d'ERC, 2 vots a
favor de Movem Sant Just, 3 vots a
favor de PDeCAT, 1 abstenció de
C's i 1 abstenció del PP)

X

2018

El text recull la petició que les administracions públiques romanguin neutrals
de cara a les eleccions del 21D i critica la formació de Govern municipals
amb partits favorables a la Independència de Catalunya, considerant que són
contraris a l'ordre constitucional. Així mateix sol·licita que l'Ajuntament de
Sant Just deixi de formar part de l'Associació de Municipis per la
Independència (AMI).

La proposata es basa en rebutjar l’increment de les tarifes
del transport metropolità per l’any 2018 aprovat pel Consell
d’Administració de l'ATM, al mateix temps que es reclama congelar les
tarifes de transport per l'any 2018 i demanar a l'ATM un replantejament
de l'actual model de zones tarifàries i l'inici de la redacció d'una llei de
finançament del transport públic. També demana ampliar els títols de
transport de caràcter social centrant-se en una reducció per a les
persones aturades que busquen treball; els joves i estudiants; els
pensionistes i les persones amb discapacitat. Per últim sol·licita a
l'ATM aplicar rebaixes als títols de més utilització, especialment la
targeta T-10, de manera consensuada la Taula Social del Transport
Públic.

Aprovada (per 6 vots a favor de
Gener 2018
PSC, 1 vot a favor de C's, 1 vot a
favor del PP, 3 abstencions de
PDeCAT, 3 vots en contra d'ERC i 2
vots en contra de Movem Sant
Just)

X

2018

RESUM

Aprovada (per 6 vots a favor de
Març 2018
PSC, 3 vots a favor d'ERC, 2 vots a
favor de de Movem Sant Just, 4
vots a favor de PDeCAT, 1 vot en
contra de C's i 1 vot en contra del
PP)

Pàg. 10

L'ajuntament ha iniciat el projecte arquitectònic
d'un equipament a Mas Lluí, de la mà de
l'Associació de Veïns i finançat per la Junta de
compensació. També segueix negociant amb
els Serveis Territorials del Departament
d'Ensenyament que es declari com a zona
única per tal que els veïns i veïnes del barri
puguin obtenir punts per proximitat quan facin
la preinscripció a l'escola Martí i Pol de Sant
Feliu.

La moció explica l'evolució del desenvolupament del barri de Mas Lluí
des de l'aprovació l'any 1991 per part de la Generalitat de zona
d'urbanització prioritària fins ara. A la part resolutiva es posa a
disposició de la Generalitat de Catalunya l'espai destinat a equipaments
per tal que, de manera conjunta i segons determini la planificació
educativa, es pugui iniciar la construcció dels equipaments educatius
necessaris. L'Ajuntament es compromet a dotar pressupostàriament el
manteniment d'aquest nou equipament. També es demana una millor
connectivitat a través del pont que connecti Mas Lluí amb la carretera
Reial, amb el finançament de la Generalitat i del Ministeri de Foment
donat que es considera una connexió supramunicipal.

Es demana l'acostament a presons catalanes dels presos Jordi
Sanchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn i es manté el
rebuig de l'Ajuntament a la mesura de presó preventiva per aquestes
causes.

ANY
2018

EXP.

MOCIÓ

16 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPAL DE PSC, ERC I MOVEM SANT JUST-ENTESA, DE
PROTECCIÓ I MILLORA DEL MODEL EDUCATIU CATALÀ

GRUP MPAL.QUE
ESTIMADA
LA PRESENTA
PSC, ERC I MOVEM
SANT JUST

DESESTIMADA

X

2018

22 MOCIÓ PRESENTADA PER PSC I MOVEM SANT JUST DE SUPORT A LA IMPLEMENTACIÓ DE
LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

PSC I MOVEM
SANT JUST

X

2018

25 MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS SANT JUST DESVERN DEL AYUNTAMIENTO C's
DE SANT JUST DESVERN, PARA LA GARANTÍA DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA FRENTE A
LA OCUPACIÓ ILEGAL DE VIVIENDAS

X
2018

26 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE MOVEM SANT JUST-ENTESA, PSC I ERC PER
PSC, ERC I MOVEM
DENUNCIAR L'INCOMPLIMENT DEL PACTE D'ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE SANT JUST
EN EL PROJECTE DE PRESSUPOSTOS DE L'ESTAT PER AL 2018 I PER RECLAMAR LA
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA COMPROMESA PER A LES ADMINISTRACIONS LOCALS
DESTINADA A LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA I LES POLÍTIQUES
D'IGUALTAT

VOTACIÓ

PLE

27 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE PSC, ERC I MOVEM SANT JUST-ENTESA SOBRE LES
LÍNIES DE P3 AL BAIX LLOBREGAT

PSC, ERC I MOVEM
SANT JUST

RECURSOS
econòmicsD
ESTINATS

ACTUACIONS
FETES

OBSERVACIONS

RESUM

Aprovada (per 6 vots a favor de
Març 2018
PSC, 3 vots a favor d'ERC, 2 vots a
favor de de Movem Sant Just, 4
vots a favor de PDeCAT, 1 vot en
contra de C's i 1 vot en contra del
PP)

Donades les propostes del Govern de l'estat espanyol vers el sistema
educatiu català, en virtut de l'aplicació de l'article 155, la moció proposa
afirmar el sistema educatiu català com un sistema d'èxit en els camps
de la llibertat, convivència, democràcia i plurilingüisme, de cohesió i
promoció social. Defensa el model d'integració lingüística i rebutja la
segregació dels infants per qüestió de llengua. Per aquestes raons
demana una rectificació del Govern espanyol respecte de la inclusió
d'una casella perquè les famílies puguin triar el castellà com a llengua
vehicular a l'escola catalana.

Aprovada (per 6 vots a favor de
PSC, 2 vots a favor de de Movem,
1 vot a favor del PP, 1 vot a favor
de C's, 3 abstencions d'ERC i 4
abstencions de PDeCAT)

La moció demana al Govern de la Generalitat el desplegament del
Reglament per desenvolupar la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i
diferents millores en la gestió de les sol·licituds, així com un augment
dels recursos tècnics i personals necessaris dedicat a la primera
atenció de les sol·licituds i a la gestió de la RGC per accelerar els
temps de resolució. També demana una informació pública més clara i
transparent respecte les dades referents a la RGC

Abril 2018

Desestimada (per 1 vot a favor de C's, Abril 2018
1 vot a favor del PP, 6 abstencions
de PSC, 4 abstencions de PDeCAT, 3
vots en contra d'ERC i 2 vots en
contra de Movem Sant Just)

La moció es presenta la mateixa setmana
que al Congreso de los Diputados s'aproven
modificacions legislatives relacionades amb
el text de la moció.

El text insta l'Ajuntament a posar en marxa en marcha un Plan de Protección
de la Convivencia y Seguridad Vecinal contra la ocupación ilegal que hauria
d'incloure la creació d'una «Oficina de Defensa de los Derechos de los
Vecinos afectados por la Ocupación Ilegal» al mateix temps que reclama un
reforç i una major presència policial i que en el termini màxim de 3 mesos
comenci l'elaboració d'un cens de vivendes ocupades, quantitatiu i qualitatiu.

Aprovada (per 6 vots a favor de
Abril 2018
PSC, 3 vots a favor d'ERC, 2 vots a
favor de de Movem Sant Just, 4
vots a favor de PDeCAT, 1
abstenció de C's i 1 abstenció del
PP)

El Pacte d’Estat en matèria de Violència
de Gènere, aprovat pel Congrés dels
Diputats, vincula directament els partits
polítics, els poders de l’Estat i les
administracions autonòmiques i locals
amb el compromís ferm en pro d’una
política sostinguda per a l’eradicació de
la violència de gènere. En el projecte de
PGE per al 2018, presentat el 3 d’abril, el
govern de l’Estat incompleix el Pacte
d’Estat en matèria de Violència de
Gènere, així com el compromís del
president Rajoy, en el Ple del Senat de 22
de novembre de 2017, atès que no
inclouen el compromís financer que
preveia el Pacte d’Estat d’un augment
pactat de 200 milions d’euros en aquest
projecte de PGE. D’aquests 200M€ només
estan pressupostats 80M€

La moció insta el govern de l’Estat a incloure en els Pressupostos
Generals de l’Estat per al 2018, tal i com recull el Pacte d’Estat en
matèria de Violència de Gènere, la partida pressupostària de 20M€
compromesa per a les administracions locals. També reclama que no
es tanquin cap dels jutjats VIDO a Catalunya i insta a totes les
institucions catalanes perquè col·laborin per promoure un gran Pacte
català per garantir que la Generalitat de Catalunya desenvolupi les
diverses lleis existents.

Aprovada (per 6 vots a favor de
Abril 2018
PSC, 3 vots a favor d'ERC, 2 vots a
favor de de Movem Sant Just, 1 vot
a favor de C's, 1 vot a favor del PP I
4 abstencions de PDeCAT)

El Parlament de Catalunya va aprovar el 5
d’abril de 2016 diverses resolucions
instant al Govern a:
a) No suprimir cap línia ni cap aula de P3
als centres escolars públics del Baix
Llobregat per al curs 2016-2017.
b) Abaixar la ràtio d’alumnes per classe
en els grups de P3 per a garantir la
qualitat de l’educació als centres escolars
del Baix Llobregat en el curs 2016-2017.
c) Mantenir la oferta actual de
preinscripcions per al proper curs escolar
al sistema públic d’educació de la
comarca per garantir que les famílies
puguin triar entre els diferents models
educatius existents.

La moció manifesta el rebuig a les intencions transmeses pels Serveis
Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat segons les quals es
proposa la desaparició de línies de P3, tot demanant que, per escrit,
descartin aquesta iniciativa. en comptes del tancament s'exigeix al
Departament que faci efectiva una reducció de les ràtios fins a 20
alumnes per als nous grups de P3 i garantir el manteniment de les
plantilles de treballadores i treballadors actuals. Que s'apliquin les les
mateixes regles de joc per a l’escola pública i per l’escola concertada,
per tal de mantenir l’equilibri d’obligacions tal i com estableix la LEC.

X
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X

Pàg. 11

De les gairebé 7.000 vivendes que hi ha a Sant
Just hi ha comptabilitzades com ocupades una
desena, realitzant-se un seguiment policial i tècnic
des del primer moment en què es detecta la
situació.

ANY
2018

GRUP MPAL.QUE
ESTIMADA
LA PRESENTA
34 MOCIÓ DE MOVEM SANT JUST, PSC I ERC AMB MOTIU DEL 17 DE MAIG DIA INTERNACIONAL PSC, ERC I MOVEM
CONTRA L'HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA
SANT JUST

EXP.

MOCIÓ

DESESTIMADA

VOTACIÓ

PLE

35 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC I MOVEM SANT JUST SOBRE LA XARXA
D'IMPULSORS ALS MUNICIPIS DE LA GARANTIA JUVENIL

PSC, ERC I MOVEM
SANT JUST

36 MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE SANT JUST DESVERN ANTE EL PP
ANUNCIO DEL FINAL DE ETA

X

2018

37 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (CS) DE SANT JUST DESVERN PERQUÈ
SIGUIN HABILITATS ESPAIS A LA VIA PÚBLICA PER SEGUIR ELS PARTITS DE LA SELECCIÓ
ESPANYOLA DE FUTBOL DURANT EL PROPER MUNDIAL DE FUTBOL

C's

X

2018

38 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE PSC, ERC I MOVEM SANT JUST EN SUPORT AL
PROFESSORAT DEL IES PALAU DE SANT ANDREU DE LA BARCA

PSC, ERC I MOVEM
SANT JUST

ACTUACIONS
FETES
A Sant Just Desvern, s’impulsen diferents
accions per aconseguir aquest objectiu. En els
centres educatius, es fan tallers de
sensibilització sobre les diferents identitats de
gènere; en els espais de festes, s’estableix un
punt informatiu i s’aplica un protocol
d’actuació per evitar qualsevol discriminació
per identitat de gènere i a nivell d’Ajuntament,
s’ha fet formació interna al personal. Com
Ajuntament de menys de 20.000 habitants, Sant
Just Desvern disposarà en breu d’un Servei
d’Atenció Integral adreçat específicament a
aquest col•lectiu, gràcies a un nou acord signat
entre el Consell Comarcal i la Generalitat. Cal
seguir avançant i impulsant noves accions,
d’acord amb l’assessorament de la Diputació
de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
L'Ajuntament es compromet també desplegar i
fer complir la Llei 11/2014 per garantir els
drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i
intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la
lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

OBSERVACIONS

RESUM
S'insta al Govern de l’Estat Espanyol a aprovar definitivament i
desplegar la proposta de “Ley contra la discriminación por orientación
sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de
igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales,
transgénero e intersexuales” (Ley de Igualdad LGTBI).
Al Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014 per a garantir els
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a
eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, especialment en el seu
règim sancionador.
L'Ajuntament commemorarà cada any el 17 de maig - Dia Mundial
contra l'homofòbia, la lesfòbia, la bifòbia i la transfòbia - , penjant el
símbol de l'arc de Sant Martí a Can Ginestar, així com programant actes
adreçats a persones de totes les edats i fomentant l’organització
d’esdeveniments per part d’entitats o ciutadania.

Aprovada (per 6 vots a favor de
Maig 2018
PSC, 2 vots a favor d'ERC, 2 vots a
favor de de Movem Sant Just, 1 vot
a favor de C's, 1 vot a favor del PP i
4 en contra de PDeCAT)

La Garantia Juvenil és un projecte
impulsat i cofinançat per la Unió Europea
amb l'objectiu de garantir que les
persones joves que ni treballen, ni
estudien, ni segueixen cap tipus de
formació, rebin una oferta d’ocupació de
qualitat, educació contínua, formació com
a aprenents, o un període de pràctiques
la-borals. La finalitat d’aquest programa
és reduir l’atur juvenil i aconseguir un
canvi estructural de les condicions
d’accés dels joves a l’ocupació a través
de mesures concretes de l’àmbit del
treball, la formació i l’emprenedoria.
A Catalunya, aquesta iniciativa s’ha
desplegat a través del Servei d’Ocupació
de Catalunya.

Es demana a la Generalitat de Catalunya a prorrogar, a través del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya i de la Direcció General de Joventut, la
Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya o
incorporar una figura similar a les mateixes entitats on estaven els
Impulsors, com a mínim, durant el transcurs del Programa de Garantia
Juvenil (2014-2020) i a que destini els recursos necessaris i sufi-cients
a polítiques d’intervenció directa sobre les persones joves, degut a que
la Xarxa d’Impulsors no té sentit si no hi ha una cartera de serveis i uns
re-cursos a oferir als i les joves.

Desestimada (per 1 vot a favor de C's, Maig 2018
1 vot a favor del PP, 6 abstencions
de PSC, 4 abstencions de PDeCAT, 2
vots en contra d'ERC i 2 vots en
contra de Movem Sant Just)

Tots els grups municipals mostren el seu
rebuig a les accions terroristes i violentes
d'ETA i fan un reconeixement a les víctimes
innocents de les accions de la banda
terrorista i, al mateix temps, lamenten el to
de crispació i el llenguatge de vencedors
contra vençuts que utilitza el text perdent
l'oportunitat de tendir ponts i espais de
trobada i reconciliació.

La moció demana a l'Ajuntament de Sant Just asumir el compromís i
mantenir viu el record de les víctimes; traslladar el nostre agraïment a les
institucions, entitats cíviques i persones la seva implicació en la lluita contra
ETA; agrair als Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat la seva lluita contra el
terrorisme; agrair a les organitzacions que durant anys han treballat per
dignificar la memòria de les víctimes i demanar al Govern Espanyol que
segueixi investigant els crims d'ETA.

Desestimada (per 1 vot a favor de C's, Maig 2018
1 vot a favor del PP, 6 en contra de
PSC, 4 en contra PDeCAT, 2 vots en
contra d'ERC i 2 vots en contra de
Movem Sant Just)

A pesar que en el pasado la selección
nacional ha tenido grandes éxitos, el
Ayuntamiento de Sant Just Desvern nunca
ha habilitado ningún lugar en ninguna calle o
plaza para que por parte de la ciudadanía se
pudiese seguir de forma colectiva los
partidos de fútbol de la comúnmente
conocida como “la roja”.

Instar al gobierno municipal para que por parte del Ayuntamiento de Sant
Just Desvern se habilite con todos los medios necesarios a diversas plazas
de nuestra ciudad para que durante el próximo mundial de fútbol de Rusia
que comienza el próximo mes de junio de 2018 se pueda seguir a la selecció
nacional de fútbol durante todos los partidos que dispute (y como mínimo la
fase de grupos con encuentros los días 15, 20 y 25 de junio de 2018) de
forma colectiva en nuestra ciudad en la vía pública.

Maig 2018

X

2018

RECURSOS
econòmicsD
ESTINATS

El 17 de maig es commemora el dia
contra l’homofòbia, la lesfòbia, la bifòbia i
la transfòbia arran de l’eliminació, l’any
1990, de l’homosexualitat de la llista de
malalties mentals per part de
l’Organització Mundial de la Salut. 23
anys després, l’OMS va anunciar que el
2018 deixaria de considerar la
transsexualitat com un trastorn mental
per a considerar-ho "incongruència de
gènere". Des de llavors,
internacionalment cada 17 de maig es
commemora el Dia Mundial contra
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, com
a mostra de rebuig a qualsevol tipus de
discriminació per raó d’orientació sexual
o identitat de gènere.

Aprovada per unanimitat (PSC,
ERC, Movem Sant Just, PdeCAT,
C's i PP)

X

2018
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Aprovada (per 6 vots a favor de
Maig 2018
PSC, 2 vots a favor d'ERC, 2 vots a
favor de de Movem Sant Just, 4
vots a favor de PDeCAT, 1 vot en
contra de C's i 1 vot en contra del
PP)

X

Pàg. 12

Mostrem la nostra solidaritat amb el professorat i tota la comunitat
educativa de l’IES El Palau de Sant Andreu de la Barca i instem a la
Fiscalia que retiri les acusacions i demani l’immediat arxiu del
procediment judicial obert contra professorat d’El Palau i d’altres
procediments judicials oberts amb la mateixa motivació contra docents
de l’escola pública catalana, reclamant que es facin públiques les
indagacions realitzades per la inspecció educativa que exonerava el
professorat d’El Palau i es doni suport públic al professorat. Exigim
que s’aturi la campanya de criminalització dels docents i l’ofensiva
contra l’ensenyament públic català, que és l’escola de tots i totes.

ANY
2018

EXP.

MOCIÓ

47 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDECAT, ERC I MOVEM ENTESA EN DEFENSA DELS
DRETS DE L'ADRIÀ CARRASCO

GRUP MPAL.QUE
LA PRESENTA
PDeCAT, ERC I
MOVEM SANT
JUST

ESTIMADA

DESESTIMADA

VOTACIÓ
Aprovada (per 4 vots a favor de
PDeCAT, 3 vots a favor d'ERC, 2
vots a favor de de Movem Sant
Just, 6 abstencions de PSC, 1 vot
en contra de C's i 1 vot en contra
del PP)

PLE
Juny 2018

EXECUCIÓ
I
P
F

RECURSOS
econòmicsD
ESTINATS

ACTUACIONS
FETES

OBSERVACIONS

RESUM

La moció es v apresentar a instàncies del El text denuncia i posa de manifest que els càrrecs imputats a l'Adrià
grup de suport "Adri, et volem a casa" i
Carrasco i la Tamara Carrasco, veïns d'Esplugues i Viladecans acusats
del CDR de Sant Just Desvern.
de pertànyer a organització terrorista, són desmesurats i, per tant, es
sol·licita que es retirin.
Es defensa com a forma d'acció política absolutament legítima, la
protesta, les mobilitzacions, la desobediència civil pacífica, resistent i
no violenta.

X

Es rebutja l'operatiu policial desplegat a Esplugues així com els
escorcolls i pressió policial al que ha estat sotmesa la família de
l'Adrià Carrasco.
2018

48 MOCIÓ DE PSC, PDECAT, ERC, MOVEM-SANT JUST, PP I CIUTADANS 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

PSC, PDECAT,
ERC, MOVEM-SANT
JUST, PP I
CIUTADANS

Aprovada per unanimitat

Juny 2018

Amb la lluita contra la violència masclista com a prioritat la moció
recorda el compromís polític de l'Ajuntament amb aquest tema,
destinant recursos humans i econòmics, campanyes d'informació,
conscienciació, acompanyament i atenció. Insta al Govern de l'Estat a
donar compliment al Pacte d'Estat contra la violència de gènere, posant
èmfasi en la formació obligatòria en gènere a tota l'Administració i en
les mesures de coordinació amb el món local. També mostra el suport
incondicional de l'Ajuntament a totes les víctimes d'abusos i
agressions sexuals i a les mobilitzacions dels moviments feministes.

X

2018

59 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PDECAT PER DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL DIA PDeCAT
DE L'ALLIBERAMENT FISCAL

X

2018

60 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC DE COMMEMORACIÓ I RECONEIXEMENT DE LA
JORNADA DEL PRIMER D'OCTUBRE DE 2017

ERC

61 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PDECAT INSTANT UN PROCEDIMENT I MILLORA DE LA
GESTIÓ EN ELS PERMISOS D'OBRES RESPECTE ALS VEÏNS

El Govern municipal desestima la moció
perquè intenta construir un model de societat
que derivaria en una sanitat i educació
privadesquan defensa un model amb serveis
públics de qualitat per a tota la ciutadania,
que cerca la justícia social i la igualtat
d’oportunitats. Això requereix d’un sistema
impositiu fort, basat en els principis de
progressivitat i capacitat econòmica.

Aprovada (per 4 vots a favor del
Juliol 2018
PDeCAT, 3 vots a favor d'ERC, 2
vots a favor de Movem Sant Just, 5
abstencions del PSC, 1 vot en
contra de C's i 1 vot en contra del
PP)

X
2018

Desestimada (per 4 vots a favor de
Juliol 2018
PDeCAT, 5 en contra de PSC, 3 vots
en contra d'ERC, 2 vots en contra de
Movem Sant Just, 1 vot en contra de
C's i 1 vot en contra del PP)

PDeCAT

Coincidint amb la commemoració del primer aniversari del referèndum
de l’1 d’octubre de 2017 s'insta a l'Ajuntament a col·locar 4 plaques
commemoratives a la via pública davant dels punts de votació i,
recollint l’esperit democràtic i participatiu que va caracteritzar aquella
jornada, efectuar, abans de finalitzar l’any 2018, un procés participatiu
per escollir el nom del nou parc de La Rambla amb el carrer Major.

Desestimada (per 6 vots en contra de Setembre 2018
PSC, 3 vots en contra d'ERC, 2 vots
en contra de Movem Sant Just, 4 vots
a favor de PDeCAT, 1 abstenció de
C's i 1 vot a favor del PP)

El Govern municipal defensa que les
peticions que es reclamen ja es venen
realitzant de manera sistemàtica i es
mantenen reunions amb el veïnat afectat per
obres de millora i manteniment de la vía
pública.

En base a les afectacions produïdes per les diferents obres dutes a terme al
voltant del Mercat Municipal, carrer Ateneu, plaça dels Estudis Vells o entorn
de l'escola Madre Sacramento es demana 1. Que en tota obra pública o
privada que hi hagi afectacions a les places d’aparcament, es busquin
situacions temporals d’oferta de places alternatives per mitigar el greu
perjudici que pateixen els veïns i veïnes.
2.
Que en tota obra pública o privada que provoqui afectacions a la via
pública es faci obligatòriament una comunicació personal a tots el veïns i
veïnes, indicant l’inici, afectació i durada i les alternatives proposades per si
afecta a la circulació i aparcament. I en el cas que es modifiqui la durada, es
comuniqui indicant el motiu.
3.
Que el personal responsable de l’Ajuntament tingui més control sobre
les afectacions a la via pública. Comprovant periòdicament que les empreses
que realitzin l’obra no excedeixin els límits d’ocupació de via pública
concedits.

Desestimada (per 6 vots en contra de Setembre 2018
PSC, 3 vots en contra d'ERC, 2 vots
en contra de Movem Sant Just, 4 vots
a favor de PDeCAT, 1 abstenció de
C's i 1 abstenció del PP)

El Govern municipal rebutja la moció perquè
ja existeix un circuit de registre i resolució de
queixes i suggeriments que entren a
l'Ajuntament a través de diferents canals:
presencialment a l'OGI, telèfon de
Centraleta, Línia 900, Correu electrònic de la
bústia general de l’ajuntament i Internet per
la seu electrònica. Les dades a 24 de juliol
són de 380 registres dels quals 274 s'han
tancat; 36 estan resoltes i no comunicades i
70 resten pendents als sistema. La mitjana
de resolució és de 8 dies (el termini legal és
de 15 dies)

La moció argumenta que les queixes o demandes realitzades oralment o per
escrit cap al Govern municipal es queden sense resposta així com les
exposicions de diferents veïns i veïnes als Plens. Per aquestes raons es
demana: 1. Que s’habiliti un procediment intern per recollir totes les queixes,
suggeriments i propostes i es publiquin en un apartat de la nostra pàgina web
anonimitzant les dades.
2. Que posteriorment es tracti la queixa buscant-hi la millor solució possible i
s’avaluïn els suggeriments i propostes.
3. Que quan siguin acceptades, modificades o denegades les queixes,
suggeriments i propostes siguin comunicades a qui ho hagi sol•licitat i sigui
publicada la resposta a la nostra pàgina web deixant clar el procediment
seguit, anonimitzant les dades.

Desestimada (per 6 vots en contra de Setembre 2018
PSC, 3 vots en contra d'ERC, 2 vots
en contra de Movem Sant Just, 4 vots
en contra de PDeCAT, 1 vot a favor
de C's i 1 vot a favor del PP)

La moció de C's només criminalitza a una de
les parts i sembla pensada per mantenir
obert el conflicte que descriuen en comptes
de cercar solucions.

Donada la situació de tensió política i social a Catalunya, el grup de C's
demana PRIMER: L’Ajuntament de Sant Just Desvern condemna tots els
actes vandàlics contra seus de partits polítics, els insults, les amenaces,
agressions o l’assetjament contra grups i individus, entre els quals molts
electes, que estan sovintejant a Catalunya. Així mateix, rebutja tots els actes
vandàlics o violents que s’han produït i es produeixen en concentracions i
manifestacions celebrades en els darres mesos a Catalunya.
SEGON: L’Ajuntament de Sant Just Desvern condemna expressament les
inadmisibles practiques de declarar persona non grata per les seves idees i
d’assenyalar públicament a qui pensa diferent i a qui actua en compliment de
les funcions publiques que té encomanades, i mostra el seu més enèrgic
rebuig pel fet de que determinats càrrecs públics promoguin tals iniciatives
des de les institucions de les que formen part.

X

2018

62 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PDECAT INSTANT UN PROCEDIMENT I MILLORA DE LA
TRANSPARÈNCIA EN EL TRACTAMENT DE QUEIXES, SUGGERIMENTS I PROPOSTES

PDeCAT

X

2018

74 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs) A L'AJUNTAMENT DE SANT JUST
DESVERN, DE CONDEMNA DE TOTA LA VIOLÈNCIA A CATALUNYA I PER LA CONVIVÈNCIA I
EL RESPECTE ENTRE TOTA LA CIUTADANIA

C's

La moció reivindica una rebaixa de l’esforç fiscal de la ciutadania i a ser més
exigents amb les administracions públiques pel que fa a l’ús dels estalvis i
demana a l'Ajuntament adherir-se a la Declaració del Dia de l’Alliberament
Fiscal.

X

Pàg. 13

ANY
2018
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MOCIÓ

82 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PER EXIGIR LA LLIBERTAT DELS PRESOS I LES
PRESES POLÍTICS I PEL RETORN DE LES PERSONES EXILIADES

GRUP MPAL.QUE
LA PRESENTA
ERC

ESTIMADA

DESESTIMADA

X

2018

85 MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE MOVEM SANT JUST-ENTESA I PSC PER MOVEM SANT
INSTAR EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT A ATURAR ELS TREBALLS D'ELABORACIÓ I
JUST I PSC
APROVACIÓ DEL DECRET DE MENJADORS

VOTACIÓ

PLE

87 MOCIÓ DEL PSC, ERC I MOVEM SANT JUST PER INSTAR EL DEPARTAMENT DE SALUT A
PSC, ERC I MOVEM
RECONÈIXER L'ATENCIÓ PRIMÀRIA COM A VERITABLE EIX DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC SANT JUST

X

2018

2018
2018

89 MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS SANT JUST DESVERN PARA LA
IMPLANTACIÓN DE PUNTOS DE RECICLAJE EN LAS PARADAS DE AUTOBÚS Y TRAMVAI EN
SANT JUST DESVERN

C's

X

PDeCAT

93 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDECAT I ERC PER DENUNCIAR EL BLOQUEIG
JURÍDIC DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I DE SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS QUE FAN
VAGA DE FAM

Aprovada (per 6 vots a favor de
Novembre 2018
PSC, 2 vots a favor de Movem Sant
Just, 2 vots a favor de PDeCAT, 3
abstencions d'ERC i 1 abstenció de
C's)

Tenint en compte el valor pedagógic i educatiu de l'espai del migdia i la
voluntat d'integrar aquest espai en el projecte educatiu dels centres, es
reclama al Departament d'Educació que aturi els treballs d'elaboració i
aprovació del Decret de menjadors en els termes que recull l'actual
esborrany, per obrir un nou cicle de debat amb la comunitat educativa, amb
l'objectiu de crear consensuadament un nou marc regulatiu integral de l'espai
del migdia. Es demana trobar la fórmula legal o acord polític amb tots els
Consells Comarcals per fer possible que les AMPA/AFA que ho desitgin i
tinguin el suport del seu Consell Escolar de Centre, puguin continuar fent una
gestió directa del menjador escolar fins que s'aprovi un nou marc regulatiu de
consens amb la comunitat educativa.

Aprovada (per 6 vots a favor de
Novembre 2018
PSC, 3 vots a favor d'ERC, 2 vots a
favor de de Movem Sant Just, 2
vots a favor de PDeCAT i 1
abstenció de C's)

Aquesta moció es presentava la mateixa tarda que el Departament de Salut i
la representació de les persones treballadores d'Atenció Primària arribaven a
un acord laboral. El text demana al Govern de la Generalitat a reconèixer
l’Atenció Primària i Comunitària com el veritable eix del sistema sanitari
públic, donant-li el pes que necessita en el pressupost del departament de
Salut per arribar a un mínim del 20% i Insta al Govern a atendre les
demandes en què es reivindiquen millores assistencials, de canvis en les
estructures organitzatives i millores econòmiques i laborals, que hauran de
repercutir en la bona qualitat assistencial en l’atenció primària.

Ha estat retirada de l'ordre del dia

Novembre 2018

Ha estat retirada de l'ordre del dia

Novembre 2018

Aprovada per unanimitat

Desembre 2018

PDeCAT I ERC

Ha estat retirada de l'ordre del dia

Desembre 2018

X

2019

7 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC DE REBUIG A LES DETENCIONS ARBITRÀRIES
CONTRA INDEPENDENTISTES

RESUM

ERC

X

Des de l'any 2006 l'Ajuntament de Sant Just Desvern té un Conveni signat
amb el Departament d'Interior en matèria de Seguretat Ciutadana segons el
qual el cos de Mossos d’Esquadra ha
de mantenir un patrullatge continuat que garanteixi l’atenció immediata i
suficient de les demandes urgents motivades per fets delictius, riscos per a la
seguretat ciutadana i desordres públics, així com la prevenció en aquests
àmbits competencials, en tot el terme municipal de Sant Just Desvern. Per
aquesta raó, i tenint en compte la previsió de creixement urbanísitc i de
població previst al municipi, es presenta aquesta moció demanant al
Departament d’Interior de la Generalitat que prioritzi l’Àrea Bàsica Policial
d’Esplugues – Sant Just amb en la incorporació dels efectius necessaris per
donar compliment a aquest Conveni del 2006, així com que es convoqui cada
any els cursos necessaris a l’Escola de Policia de Catalunya perquè les
Policies Locals puguem reposar de la manera més ràpida i eficient els
efectius necessaris.

Aprovada (per 4 vots a favor de
Desembre 2018
PDeCAT, 3 vots a favor d'ERC, 2
vots a favor de Movem Sant Just, 6
abstencions del PSC, 1 vot en
contra de C's i 1 vot en contra del
PP)

X
2018

OBSERVACIONS

X

PDeCAT
90 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PDECAT A FAVOR DE L'ABSOLUCIÓ DELS PRESOS
POLÍTICS
91 MOCIÓ DEL PSC, ERC I MOVEM SANT JUST PER RECLAMAR EL COMPLIMENT DEL CONVENI PSC, ERC I MOVEM
SUBSCRIT ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN I EL DEPARTAMENT
SANT JUST
D'INTERIOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT CIUTADANA

92 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PDECAT A FAVOR DE L'ABSOLUCIÓ DELS PRESOS
POLÍTICS

ACTUACIONS
FETES

Moció per recordar l'any en presó preventiva de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart,
Joaquim Forn i Oriol Junqueras, la resta de presos i preses polítics i la
situació de les persones exiliades i que reclama la seva llibertat immediata i la
restitució de tots els seus drets vulnerats ; les garanties necessàries perquè
es produeixi el retorn a Catalunya dels exiliats i exiliades i l’immediat
establiment d’una taula de diàleg entre els Governs català i espanyol, d’igual
a igual, que creï les condicions internes i externes que afavoreixin la
convocatòria i organització d'un referèndum acordat i avalat
internacionalment.

X

2018

RECURSOS
econòmicsD
ESTINATS

Aprovada (per 4 vots a favor del
Octubre 2018
PDeCAT, 3 vots a favor d'ERC, 2
vots a favor de Movem Sant Just, 5
abstencions del PSC, 1 vot en
contra de C's i 1 vot en contra del
PP)

X

2018

EXECUCIÓ
I
P
F

Aprovada (per 3 vots a favor d'ERC, Gener 2019
2 vots a favor de Movem Sant Just,
4 vots a favor de PDeCAT, 6
abstencions del PSC, 1 vot en
contra de C's i 1 vot en contra del
PP)

Pàg. 14

La moció rebutja rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i
Advocacia de l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver
permès el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 i n'exigeix l’absolució,
denunciant la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la
manipulació de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que
no va existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels
catalans, exigint la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses
polítiques i el retorn de les persones exiliades.
Text que mostra el suport i la solidaritat d’aquest Ajuntament amb els
alcaldes, periodistes i activistes detinguts el 16 de gener de 2019 així com als
electes locals encausats per actuacions relacionades amb el procés
sobiranista, entenent que es van produir sense mandat judicial i de manera
arbitrària i exigint que cessin les actuacions repressives que vulnerin els
drets de la ciutadania.

ANY
2019

EXP.

MOCIÓ

8 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE PSC, ERC i MOVEM SANT JUST DE SUPORT A LES
MESURES DEL PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

GRUP MPAL.QUE
ESTIMADA
LA PRESENTA
PSC, ERC I MOVEM
SANT JUST

DESESTIMADA

VOTACIÓ

PLE

Aprovada (per 6 vots a favor de
Gener 2019
PSC, 3 vots a favor d'ERC, 2 vots a
favor de de Movem Sant Just, 4
vots a favor de PDeCAT, 1
abstenció de C's i 1 abstenció del
PP)

X

2019

2019

9 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (CS) A L'AJUNTAMENT DE SANT JUST
DESVERN DE REBUIG DE LA IMPUNITAT I L'INDULT ALS ENCAUSATS PEL COP A LA
DEMOCRÀCIA A CATALUNYA DELS MESOS DE SETEMBRE I OCTUBRE DE 2017

18 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, PSC I MOVEM SANT JUST PER A LA
COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

C's

X
ERC, PSC I MOVEM
SANT JUST

EXECUCIÓ
I
P
F

RECURSOS
econòmicsD
ESTINATS

ACTUACIONS
FETES

OBSERVACIONS

RESUM

Existeixen dos instruments legals per a lluitar
contra la violència masclista: la Llei orgànica
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de
protecció integral contra la violència de
gènere i la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret
de les dones a erradicar la violència
masclista. El 15 de novembre de 2016, el Ple
del Congrés va aprovar, per unanimitat, una
Proposició no de llei per la qual s'instava el
Govern a promoure la subscripció d'un Pacte
d'Estat en matèria de Violència de Gènere,
pel Govern estatal, les Comunitats
Autònomes i ciutats amb Estatut
d'Autonomia i la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies. El Congrés, en la
seva sessió del 28 de setembre de 2017, va
aprovar, sense cap vot en contra, l'Informe
de la Subcomissió per a un Pacte d'Estat en
matèria de violència de gènere. D’altra
banda, la Comissió d'Igualtat del Senat va
decidir, el 21 de desembre de 2016, la
creació d'una Ponència que estudiés i
avalués, en matèria de violència de gènere,
els aspectes de prevenció, protecció i
reparació de les víctimes, analitzés
l'estratègia per a aconseguir i implementar un
Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i
examinés la Llei orgànica 1/2004, de 28 de
desembre. El 13 de setembre de 2017, el Ple
del Senat va aprovar, per unanimitat,
l'Informe de la Ponència d'Estudi per a
l'elaboració d'estratègies contra la violència
de gènere.

Els informes de Congrés i Senat, contenen un conjunt de propostes per a
prevenir i combatre la violència contra les dones i la violència domèstica, i per
a millorar en la resposta que, des de les Institucions, es proporciona a les
dones víctimes i a les seves filles i fills menors o als menors sota el seu
guarda, tutela o acolliment. Una de les mesures del Pacte d'Estat contra la
violència de gènere planteja la necessitat d'adoptar les modificacions legals
oportunes perquè l'Administració local pugui dur a terme actuacions de
promoció de la igualtat entre homes i dones, i també contra la violència de
gènere, ja que es tracta de l'administració més pròxima a la ciutadania i, per
tant, a les víctimes. Per tot això l'Ajuntament de Sant Just Desvern acorda:

El 8 de març es commemora el Dia
Internacional de les Dones, una data
d’homenatge als moviments a favor dels
drets de les dones i de reivindicació per
continuar fent evidents les desigualtats de
gènere. Tot i els avenços realitzats, les
desigualtats i les discriminacions cap a les
dones encara estan presents. Les situacions
de vulnerabilitat són més crues per a les
dones, i això es tradueix en una major
precarietat laboral d’aquestes i una
feminització de la pobresa, entre d’altres.
Segons l’últim informe de la Generalitat, la
bretxa salarial entre homes i dones se situa
al conjunt de Catalunya del 26% el 2017 però
que s'accentua fins el 43% entre els sectors
amb ingressos més baixos. Cal seguir
reivindicant el dret de les dones a decidir
sobre el propi cos i el dret a una maternitat
lliure i segura, vetllant també perquè les
dones joves de 16 i 17 anys puguin exercir
aquest dret
lliurement. Cal continuar apostant de forma
decidida per polítiques de conciliació de la
vida personal, familiar
i laboral per garantir que les dones tinguin
dret a gaudir de temps de lleure i participació
de la mateixa manera que ho fan els homes

Primer. L’Ajuntament de Sant Just Desvern manifesta el seu compromís per
continuar treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb el Consell
Municipal de les Dones, les entitats de dones del municipi i rebutjant
qualsevol tipus de discriminació i violència.
Segon. Seguirem treballant per preservar la declaració de Municipi Feminista
i donant compliment als compromisos assolits en el ple de novembre de
2018.
Tercer. Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració
de plans d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la
promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del personal en
matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida
personal, familiar i laboral.
Quart. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de
discriminació cap a les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en
qualsevol espai, fent especial incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci.
Tot creant Plans d’Igualtat i Protocols de prevenció i abordatge de
l’assetjament en compliment de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'Igualtat
efectiva de dones i homes.
Cinquè. Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones
realitzada per les feministes de diferents països del món i convocada a
Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista.
Sisè. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de
l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal. En aquest
sentit, implementar polítiques que redueixin
els casos de pobresa energètica que, en gran mesura, afecten a dones
grans que viuen soles.

1. Reforçar i continuar posant en valor les mesures contingudes en el Pacte
d'Estat en matèria de violència de gènere amb l'objectiu de combatre el
terrorisme masclista. El Pacte ha d’estar en revisió constant per adaptar-se a
la realitat canviant.
2. Manifestar la nostra repulsa a totes les manifestacions d'aquesta violència,
el seu compromís amb les víctimes i declarar tolerància zero amb els
maltractadors.
3. Expressar el nostre rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni
l'eliminació o menyspreu de les mesures de protecció de les dones enfront de
la violència masclista, així com el drama social i les conseqüències que té per
a les víctimes.
4. Rebutjar l'adopció de qualsevol tipus d'acord, explícit o implícit, amb
formacions que plantegen la supressió o reducció de les mesures de
protecció de les dones, donant així cobertura a polítiques irresponsables que
comporten un altíssim risc d'agreujar el problema.

Desestimada (per 1 vot a favor de C's, Gener 2019
1 abstenció del PP, 6 en contra de
PSC, 4 en contra PDeCAT, 3 vots en
contra d'ERC i 2 vots en contra de
Movem Sant Just)
Aprovada per unanimitat.

Febrer 2019

X
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MOCIÓ

20 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE PSC, ERC I MOVEM SANT JUST DE SUPORT A LES
RESOLUCIONS DEL CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DEL BAIX LLOBREGAT

GRUP MPAL.QUE
ESTIMADA
LA PRESENTA
PSC, ERC I MOVEM
SANT JUST

DESESTIMADA

VOTACIÓ

PLE

22 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE MOVEM SANT JUST, PSC I ERC PER LLUITAR CONTRA MOVEM SANT
LA CRIMINALITZACIÓ DELS I LES JOVES I ADOLESCENTS MIGRATS SOLS I DOTAR
JUST, PSC I ERC
ECONÒMICAMENT L’ESTRATÈGICA CATALANA D’ACOLLIDA I INTEGRACIÓ

32 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE MOVEM SANT JUST – ENTESA, PSC I ERC EN SUPORT MOVEM SANT
DEL MANIFEST DE L’ASSOCIACIÓ TRANS**BAIXPOWER & ROSES DE SANT FELIU, EN EL DIA JUST, PSC I ERC
DE LA VISIBILITAT TRANS* (31 DE MARÇ)

ACTUACIONS
FETES

OBSERVACIONS

RESUM

Durant el 2018 les dues comissions de treball
del Consell Consultiu han elaborat els
següents dictàmens:
1. Blindem el sistema públic de pensions,
volem una Llei de Gent Gran a Catalunya
(annex 1).
2. L’abús de medicaments, un perill quotidià
per a les persones grans (annex 2).
Aquests dictàmens que van ser aprovats per
l’assemblea anual del Consell Consultiu, que
es celebrà el passat desembre.
Recullen importants reivindicacions de les
persones grans del Baix Llobregat, com per
exemple la promoció al Parlament de
Catalunya d’una llei que reculli les
especificitats del col•lectiu, en la línia d’altres
lleis aprovades en els darrers anys, com la
de joventut o la d’infància i adolescència.

ACORDS:
Primer.- Donar suport a les resolucions aprovades pel Consell Consultiu de la
Gent Gran del Baix Llobregat.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat
i a l’Associació de la Gent Gran de Sant Just Desvern, com a entitat de gent
gran del municipi.
Tercer.- Iniciar les accions d’acompanyament que s’escaiguin per tal de
donar-hi compliment com més aviat millor.

Aprovada (per 6 vots a favor de
Març 2019
PSC, 3 vots a favor d'ERC, 2 vots a
favor de de Movem Sant Just, 4
vots a favor de PDeCAT, 1 vot a
favor de C's i 1 abstenció del PP)

L’arribada d’infants estrangers sense
referents familiars, els anomenats MENAS,
ha tornat a situar el sistema de protecció
social en crisi, per la gran pressió
assistencial que havia de suportar. Aquesta
situació, en el marc d’una crisi migratòria
global a escala europea, implica un immens
repte per a totes les institucions públiques, i
també un gran risc que l’atenció no es realitzi
amb les màximes garanties de qualitat. Els
infants migrants que arriben sols a Catalunya
es troben en una situació de
desemparament i de vulnerabilitat social i
l’Administració té el deure de garantir la seva
adequada protecció i prestar l’atenció social,
educativa i sanitària necessàries. A Sant
Just, com a municipi amb un centre d'acollida
d'emergència temporal on s’hi ubiquen més
d’un centenar d’infants i joves, ha constatat
la manca de recursos de la DGAIA per a
atendre’ls correctament. Aprofitem però, per
posar en valor teixit associatiu i ciutadà, de
l’entitat del tercer sector EduVic i del centre
d’emergència Kirikú, així com dels diferents
serveis municipals, tot reconeixent l’enorme
feina feta des del mes de setembre per la
integració en el municipi.

Els acords de la moció són:
1. Declarar Sant Just lliure de xenofòbia i racisme
2. Comprometre l’ajuntament a treballar de manera col·laborativa i en xarxa
amb entitats, moviments socials i persones voluntàries per desmuntar rumors
i estereotips sobre diversitat cultural i per afavorir les relacions basades en la
igualtat, el respecte i el reconeixement mutu davant les diverses
discriminacions que dificulten la convivència al municipi, tal i com recull el pla
municipal d’acollida a persones refugiades i migrades.
3. Instar el govern de l’Estat a la modificació del Protocol marc, amb l’objectiu
de desenvolupar un circuit de primera acollida i atenció dels infants migrants
sense referents familiars que promogui plenes garanties de respecte dels
seus drets.
4. Instar el govern de l’Estat a garantir finançament addicional que
contribueixi a gestionar l’increment d’arribada d’infants migrants no
acompanyats i a establir els mecanismes de coordinació necessaris per
preveure l’arribada d’infants i planificar i coordinar la resposta.
5. Instar el govern de la Generalitat, en el marc de l’Estratègia catalana
d’acollida i integració dels joves i adolescents migrats sols, a:
a. Mesures urgents per a l’acollida d’infants i adolescents en condicions de
dignitat i adequades al marc legislatiu, destinant els recursos pressupostaris
necessaris per a la protecció de la infància amb la implicació transversal de
tot el Govern, i no només de la DGAIA.
b. Priorització de recursos per a l’acollida en habitatges assistits i en acollida
en famílies, i en programes educatius específics, d’atenció a la salut,
d’esports, de lleure, en col·laboració amb els Ajuntaments.
c. Dissenyar els programes d’atenció a adolescents que fan la majoria d’edat
i viuen a Catalunya sense xarxa de suport familiar, per a garantir els recursos
per a la seva inclusió sòcio-laboral amb plenitud de drets.
d. Assignar dotació econòmica suficient per a desenvolupar l’Estratègia
Catalana d’acollida i integració dels joves i adolescents migrats i calendaritzar
les accions consensuadament amb el món local.

Aprovada per unanimitat.

Moció que dona suport al manifest de
l'Associació Trans*Baixpower & Roses de
Sant Feliu, en el dia de la visibilitat trans (31
de març) i que reclama que una societat
lliure i amb bona salut és aquella plural i
diversa, amb ferms valors basats en el
respecte a la població que la composa. Les
persones trans* volem gaudir en plena
autonomia dels drets i llibertats, i també dels
deures, amb una complerta normalització
social, cultural, sanitària i jurídica.

El manifest exigeix la immediata i definitiva retirada de la transsexualitat i
totes les formes dins del paraigües trans*, dels manuals de malalties mentals
que encara continuen vigents. Reivindica el dret a canviar la menció del nom
i sexe als documents oficials sense haver de passar per cap avaluació
mèdica, psicològica o jurídica. Exigeix la garantia dels drets de lxs menors
trans*, el dret a la lliure autodeterminació de sexe i gènere, tant al registre
civil com a totes les institucions. Vol que el sistema sanitari desplegui la
instrucció segons el protocol de Salut trans*, així com la formació de tot el
personal per tal d’atendre les persones trans* amb el respecte i
acompanyament necessaris. Denuncia l’extrema vulnerabilitat i les dificultats
d’accés al mercat laboral i a l'habitatge del col·lectiu de persones trans*.
Demana que cada 31 de març es recordi a les víctimes de la violència
transfòbica, per tots els mitjans dels que disposi l’administració, i es pengi un
domàs al balcó de l’ajuntament amb la bandera trans*, en record de totes les
lluitadores del fet trans*, del passat, del present i del futur.
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Per totes aquestes raons el Ple de l'Ajuntament de Sant Just Desvern es fa
seves aquestes reivindicacions i adopta els següents acords: Primer.- Donar
suport a la declaració de l’associació Trans**BaixPower & Roses de Sant
Feliu en el dia de la visibilitat Trans* (31 de març).
Segon.- Penjar un domàs amb la bandera del col·lectiu trans a la façana de
la Casa de Cultura de Can Ginestar, domàs que lluirà fins el 28 de juny que
serà substituït per un domàs amb la bandera del col·lectiu LGTBI+ en
commemoració del dia de l’orgull LGTBI.
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