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El que teniu a les mans és el document que descriu el pacte de Ciutat de Santa Coloma de Gramenet per 
sumar esforços davant l’etapa de reconstrucció social i econòmica posterior a la pandèmia del COVID-19. 
 
La pandèmia del virus SARS-Cov-2 d’abast mundial ha colpejat la nostra ciutat amb molta duresa. 

Encarem un nou estadi en el que hem de complementar el desplegament de mesures d’emergència, per 
part de tots els poders públics, amb la posada en marxa d’accions de caràcter més estructural a mig i llarg 
termini, especialment en l’àmbit local, el de més proximitat a la realitat i a les necessitats.

Les accions a adoptar ens han de permetre fer front als estralls de la pandèmia que són múltiples i molt 
aguts en clau social i econòmica. 

Ens amenacen noves formes de vulnerabilitat i tenim el risc que augmentin i empitjorin les ja conegudes 
en l’àmbit sanitari i educatiu, de gènere, de les persones amb diversitat funcional, en el terreny migratori, en 
l’emprenedoria, en l’activitat econòmica i el comerç, i en l’àmbit laboral. 

No ens podem permetre anar cap enrere quant a drets i igualtat d’oportunitats es refereix. 

La greu crisi econòmica que s’albira requereix determinació i polítiques públiques valentes i coordinades 
per part dels governs. Serà també fonamental el lideratge de la UE. 

El camí estarà ple d’obstacles i serà llarg però afrontem el repte més important de la nostra generació; les 
decisions que prenem ara condicionaran el món i la nostres vides durant les properes dècades. 

A Santa Coloma de Gramenet tenim la certesa i la convicció compartida que, si unim esforços, ens en sorti-
rem amb les millors garanties. 

Ens hi juguem molt. L’Agenda per al Desenvolupament Sostenible esdevé un instrument cabdal per articular 
les nostres respostes en clau local, en forma de polítiques públiques, en un context marcat per una “policri-
sis” que s´hi suma a les amenaces i reptes del segle XXI (creixement, sostenibilitat i equitat). 

Sabem que ara més que mai hem de situar les persones i les seves necessitats en el centre de la nostra 
acció política. 

I a la nostra ciutat tenim la voluntat de fer-ho conjuntament i de la mà del teixit social, econòmic, polític i 
cultural. 

Iniciem una represa que requereix el millor de totes i tots nosaltres; perquè mai ens puguem penedir que no 
vam fer tot el que estava a les nostres mans. 

Atenent a les raons exposades, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a través del seu Plenari Extraor-
dinari de 4 de maig passat, expressà el seu compromís per assumir aquests nous reptes i fer-ho de la mà 
del teixit social i empresarial local. La declaració va esdevenir una primera pedra, una primera manifestació 
unànime de la voluntat, compartida per la totalitat de les forces polítiques presents a l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet, d’arribar a un pacte local per la recuperació econòmica i social de la nostra ciutat. 

Aquest Pacte, en els termes de la declaració institucional de 4 de maig, ha de contemplar les mesures 
necessàries per a la recuperació social, econòmica i cultural de la nostra ciutat.
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Aquest Pacte, com expressament manifestaren per unanimitat la totalitat dels representants a l’Ajuntament 
dels colomencs i colomenques, ha de servir per tal que cap persona es quedi enrere. 

Al llarg d’aquest període les diferents àrees municipals, sota l’impuls i direcció de l’equip de govern, han 
elaborat el conjunt de les propostes que han de constituir el contingut bàsic del present Pacte de Ciutat i 
que s’han exposat als grups municipals interessats en la seva formulació, per tal de matissar, corregir,  in-
corporar o esmenar continguts, amb la certesa que aquesta forma de treballar és no només la desitjada per 
la nostra ciutadania, sinó la necessària per aconseguir amb més eficàcia els objectius assenyalats. 

El Pacte de Ciutat és un instrument paral•lel al Pla d’Actuació Municipal per al mandat 2019-23. No es tracta 
de substituir el compromís establert entre les forces polítiques, amb els seus programes en les eleccions 
municipals, i la ciutadania, amb el seu vot. La responsabilitat del govern de la ciutat, i la d’exercir l’oposició, 
seguirà corresponent a qui els colomencs i colomenques van decidir atorgar cadascuna d’aquestes respon-
sabilitats.  Però si es tracta, en canvi, d’una decisió conjunta que, partint d’una visió diferenciada del que 
ha de ser la nostra societat, arriba a un acord ferm en relació a les accions necessàries per en sortir-nos 
sense que cap persona quedi enrere, amb el compromís de treballar de valent per aconseguir-ho, des de la 
posició de cada membre, entitat social  o força política subscriptora del Pacte, sense fer qüestió d’aquestes 
mesures ni entorpir la seva aplicació.   

El Pacte de Ciutat s’estructura en eixos o apartats, que constitueixen les línies generals més importants en 
les quals han estat classificades les accions que contempla. És només una forma d’ordenació de les mesu-
res, sense perjudici que moltes d’aquestes puguin ésser incloses indistintament en diferents apartats i, per 
altra banda, sense perjudici que totes elles hagin estat concebudes i siguin susceptibles de desenvolupar 
polítiques transversals com les d’igualtat.  

L’esforç econòmic que suposen les mesures contingudes en aquest Pacte de Ciutat arriba als quinze milions 
d’euros. Santa Coloma de Gramenet necessita aquest import per invertir els efectes negatius de la pan-
dèmia i aconseguir el manteniment de les seves estructures socials, la recuperació del teixit econòmic i 
productiu, per atendre adequadament les necessitats de la seva ciutadania.

El pressupost municipal haurà de ser modificat per tal d’intentar obtenir el màxim de recursos per desen-
volupar les mesures del Pacte de Ciutat, però és evident que no serà suficient, doncs l’Ajuntament haurà de 
seguir realitzant també les activitats, tasques i serveis habituals.

El Pacte de Ciutat és també, en conseqüència, un ferm compromís de totes les forces polítiques i entitats 
adherides per defensar l’adequada provisió de recursos econòmics per a la nostra ciutat, recursos provi-
nents dels diferents nivells d’administracions, Generalitat, ens supra locals, Estat o Unió Europea, que ens 
permetin complir plenament amb l’objectiu del nostre Pacte: La recuperació per a Santa Coloma de Grame-
net de la nostra plena capacitat de desenvolupament i progrés.

Tanmateix el Pacte de Ciutat contemplarà en el seu annexa de Governança i Comunicació, un protocol de 
coordinació polític per aplicar davant qualsevol tipus de rebrot que aparegui de la COVID19 i que obligui 
als poders públics a determinar mesures restrictives en matèria econòmica, comercial, sanitària, cultural 
de mobilitat, etc. Un protocol que deurà tenir en compte l’atenció presencial o a través de teletreball que 
desenvoluparan els treballadors i treballadores de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms i les seves 
empreses municipals, per tal de continuar la tasca de servei públic que tan necessita en crisis com la que 
estem patint.
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DRETS DE LES DONES I LLUITA  
CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

Aquest Pacte incorpora la perspectiva de gènere de manera integral; en la seva  conceptualització, en la 
metodologia a desplegar i en les accions a assolir. Una perspectiva de gènere que s’expressa, seguint la 
normativa internacional i estatal, mitjançant l’anomenada estratègia dual: transversalment en totes les 
línies d’intervenció i a través d’accions positives, en aquelles situacions en les què és imprescindible impul-
sar actuacions específiques per a corregir una situació de desigualtat existent. 

En aquest sentit és imprescindible contemplar mesures específiques per prevenir, atendre i acompanyar a 
les dones i a les seves criatures en situació de violència masclista. El confinament, derivat de l’estat d’alar-
ma, ha tingut un important impacte en aquesta problemàtica incrementant les situacions de risc. És per 
tant imprescindible articular mesures específiques per reforçar i ampliat els recursos de prevenció i atenció 
a les situacions de violència masclista i adequar-los a la nova realitat derivada del impacte de la pandèmia.

MESURES

1) Prevenció de les violències masclistes.

a. Elaboració i adaptació de material de sensibilització i prevenció “Recomanacions actuacions 
davant les violències masclistes ” en el marc del projecte “Santa Coloma Xarxa Violeta”. Material 
elaborat en català, castellà, anglès, xinès i àrab.  Cost estimat de 6.000€

b. Elaboració de material específic de difusió dels serveis d’atenció integral de les violències 
masclistes i dels nous serveis oferts des del CIRD.  Cost estimat de 3.000€

2) Reforç de l’atenció de les situacions de violència masclista. 

a. Reforç atenció psicològica a dones i filles i fills en situació de violència masclista. Psicòleg 
infantil. 15h setmanals maig- desembre 2020 . Cost estimat de 15.000€ 

b. Ampliació horari de tarda per l’atenció a dones en situació de violència masclista. Promotora 
social. 35h, setmanals, Juny- setembre 2020.  Cost estimat de 11.500€

c. Ampliació de l’atenció especialitzada per l’abordatge de les violències sexuals, Juny- desembre 
2020. Cost estimat de 15.000€

d. Reforç del servei d’assessorament jurídic a dones en situació de violència masclista, 20h 
setmanals  de 2 dones advocadesses. Cost estimat de 18.000€

e. Al teu costat: el CIRD als barris!  Ampliació del projecte “Santa Coloma Xarxa Violeta”, acostant 
el servei d’informació i atenció de dones als districtes de la ciutat, 35h setmanals, amb l’atenció de 2 
psicòlogues. Cost estimat de 36.000€.
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3) Lluita contra la bretxa digital.

“Cap dona enrere”. Projecte de connectivitat per a dones. Recurs per a fer front a la esquerda digital 
de les dones. Es tracta de dotar d’ordinadors portàtils a La CIBA i oferir un servei d’acompanyament 
adreçat a les dones afectades per la l’esquerda digital de gènere per poder accedir a recursos i a 
drets de ciutadania. Cost estimat de 10.000€

4) Anàlisi de la situació. Observatori. 

Elaboració d’Informe sobre el impacte de la pandèmia sobre la població de Santa Coloma de Grame-
net des d’una perspectiva de gènere. Observatori Ciba Gender Data Lab.  Cost estimat de  17.500€

 

ACCIÓ SOCIAL I IGUALTAT D’OPORTUNITATS.  
CIUTAT COHESIONADA

La pandèmia pel Covid19 ha modificat a tot el món i a tots els nivells els escenaris de la gestió pública. A 
partir del 14 de març els escenaris de la gestió pública han vingut determinats, en les primeres setmanes  
per l’emergència sanitària i social causada per l’impacte de la malaltia i les seves seqüeles en les famílies, 
per les quarantenes preceptives i pel confinament obligatori. Alhora, ja es començaven a produir també 
altres seqüeles produïdes per la pèrdua de les feines precàries, pels expedients de regulació d’ocupació , i 
de retruc la pèrdua de l’habitatge. 

És a dir un impacte social elevadíssim, especialment en població ja considerada vulnerable abans de 
començar aquesta crisi, però també en la que es troba en situació d’urgència social sobrevinguda per la 
pèrdua dels ingressos que els permetien disposar dels recursos bàsics per a portar una vida autònoma i 
autosuficient. 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a través dels Serveis Socials Municipals, venia donant cobertu-
ra a les necessitats d’alimentació i higiene de la població més vulnerable amb diversos recursos:

1. Menjador Social Municipal: en les modalitats de menjador comunitari, Take Away i Àpats a domicili

2. Programa Municipal d’Aliments solidaris: en conveni amb les entitats Creu Roja i ACAU

3. Ajuts per menjador pels infants d’Escola Bressol

4. Beques Menjador per infants d’Educació Infantil i Primària amb perfils no inclosos en les beques 
gestionades pel Departament d’Educació. Cal demanar  a la Generalitat, tal i com s’ha compromès a 
estudiar,  la continuïtat de les beques menjador fins a setembre i continuar amb el suport fins a l’inici 
del curs vinent, que cas a cas, es duu a terme amb les beques menjador municipals

5. Programa RAI ESO, per cobrir alimentació a adolescents que estan cursant l’ESO

6. Berenar als centres oberts (en un dels centres oberts, també sopar)
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En circumstàncies normals l’organització dels serveis i recursos permetien la cobertura suficient per a la 
necessitat esperada al llarg de l’any 2020, d’acord amb les previsions efectuades pels serveis municipals, 
incloent un marge adient per l’atenció en situacions eventuals que poguessin sorgir al llarg de l’any i que 
segons l’experiència anterior es podia relacionar amb esfondrament d’algun edifici o algun altre tipus 
d’emergència; en cap cas res comparable a la situació provocada per la pandèmia del COVID19.

Efectivament, l’emergència subsegüent a la pandèmia pel COVID19 ha suposat l’augment de les famílies 
amb necessitats d’aliments i productes d’higiene i infantils amb una mitjana de 10 famílies /dia, en total mas 
de 600 noves famílies entre el 16/03/2020 i el 31/05/2020, quasi 1/5 part d’elles dones soles amb fills i filles,  
que s’han trobat amb canvis sobtats a la seva situació: des de persones que han estat acomiadades de la 
feina, o afectades per ajustos a les empreses, a persones que vivien de treballs a l’economia submergida i 
han deixat de tenir qualsevol mena d’ingrés, persones que han estat expulsades del domicili per sospita de 
ser positives en COVID19,  i/o moltes altres casuístiques i situacions extremes de diversa tipologia que és i 
serà necessari atendre per donar resposta. 

Davant de l’increment de necessitats detectat arrel de la crisi social i sanitària de la COVID-19 cal impulsar 
un canvi en el model d’atenció a les necessitats bàsiques de les persones ateses pels equips de serveis 
socials a les EBAS.

SUPORT A LA ALIMENTACIÓ

Com a mesures immediates, des dels Serveis Socials s’han incrementat les places dels serveis de Take 
Away i àpats a domicili, els lots d’aliments lliurats a les entitats Creu Roja i ACAU, els punts de lliurament 
d’aliments.  Davant de l’increment de la demanda d’alimentació, s’ha fet una aposta per dotar a les famílies 
de targetes pre-carregades, a fi de poder garantir a cada família una cistella de la compra adequada a les 
seves necessitats. Aquesta nova fórmula pensem que garanteix l’alimentació i preserva la dignitat de les 
persones.   De la mateixa manera també s’han distribuït vals de compra per resoldre de manera immediata 
la necessitat  de cobertura d’alimentació i productes bàsics. 

SUPORT DAVANT LA PÈRDUA SOBTADA DE L’HABITATGE

Tot i la suspensió dels desnonaments al llarg de tot el període de vigència de l’estat d’alarma,  ha aparegut 
una necessitat sobrevinguda: els Serveis Socials s’estan trobant amb la necessitat d’allotjar famílies i per-
sones que s’han trobat sense allotjament de manera sobtada i per situacions diverses. Algunes d’aquestes 
famílies o persones han perdut l’allotjament on residien perquè els han fet fora (sovint residien en habita-
cions rellogades) per por a contagis o per falta de pagament, a partir de la pèrdua d’ingressos de les feines 
precàries o per por i desconfiança. S’han donat també conflictes greus de convivència en pisos compartits 
per varies famílies, on es trobaven en situacions extremes per causes de molt diversa tipologia, que ha 
calgut atendre (convivència en situacions de violència de gènere i/o maltractament infantil, etc).

D’altra banda, cal destacar que des que s’ha decretat l’estat d’alarma, les famílies que estaven allotjades 
en aquests tipus de recurs i que estaven fent recerca activa d’habitatge, han hagut d’interrompre aquesta 
recerca. 

En el moment actual és quasi impossible  preveure i concretar l’impacte i l’evolució posterior que tindrà la 
pandèmia i les seves conseqüències. El que ja és una realitat és l’increment de la situació de vulnerabilitat 
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de moltes persones provocada o agreujada per la crisi sanitària, social i econòmica i, per tant, la necessitat 
de provisió d’aliments i d’allotjament esdevé ja ara del tot imprescindible per a un gran número de famílies i 
persones de la nostra ciutat.

En aquest sentit, la vulnerabilitat de molts col•lectius s’ha vist agreujada pel confinament provocat per la 
pandèmia. Un cop signat el Pacte per les forces polítiques, caldrà  escoltar a les entitats que treballen dia a 
dia amb aquests col•lectius i enriquir el pacte amb les seves propostes que son els que aporten les seves 
realitat des de la proximitat. Per aquest motiu caldrà seguir aprofundint en el treball amb els col•lectius més 
malparats de la pandèmia com son els de la gent gran, diversitat funcional, les dones, salut mental, LGTBI o 
les persones migrades, entre d’altres. Cal continuar invertint recursos i exigir més a altres administracions 
per tal que ningú no caigui en la exclusió social, fins i tot  en les seves condicions més extremes como es 
viure al carrer. Cal també, continuar mantenint el projectes de cooperació internacional que es realitzen 
cada any. 

PREVENCIÓ DE SITUACIONS DE VULNERABILITAT EN INFANTS I JOVES

Altre dels efectes gravíssims de la pandèmia pot relacionar-se amb la prevenció de situacions de preca-
rietat en les famílies de la ciutat, amb i la necessitat de minimitzar el procés d’exclusió social provocada i 
vinculada a aspectes sòcio-econòmics, condicions materials i/o psicològiques que dificultarien formar part 
i sentir-se part activa de la comunitat. En aquest sentit treballarem també per a l’ampliació dels serveis de 
suport i psicologia infantil.

Un dels objectius ha de ser donar suport a la conciliació familiar i laboral de les famílies i afavorir l’adapta-
ció de les famílies a les noves dinàmiques tenint en compte la realitat socioeconòmica en aquests mo-
ments. 

Donar l’oportunitat als petits i petites per optar a la socialització en els primer anys de la vida i assegurar 
la igualtat d’opcions per a tots els nens i nenes ja vinguin de famílies amb una sola figura parental o amb 
dues.

La tornada al món laboral i la recuperació de la feina i ,per tant, de l’autonomia econòmica és més important 
que mai en aquest context de recuperació sanitària, social i econòmica provocat per la COVID.  

Davant d’aquesta situació d’excepcionalitat, és imprescindible també oferir un programa de casals d’estiu 
adaptat a les circumstàncies en què ens trobem i a la normativa emesa per la Generalitat de Catalunya, 
atès que les activitats d’educació en el lleure són una eina educativa de primer ordre i una gran oportunitat 
perquè nens, nenes i adolescents gaudeixin d’un lleure de qualitat i amb transmissió de valors. 

Cal tenir en compte que la suspensió de les activitats escolars ha fet que les activitats de lleure esdevinguin 
un factor clau per fomentar l’equitat, promoure el benestar infantil i juvenil i desenvolupar les competències 
soci-emocionals. Així mateix és imprescindible flexibilitzar i universalitzar les opcions per tal que el major 
nombre possible de criatures puguin assistir als Casals independentment del preu dels mateixos i de les 
possibilitats econòmiques familiars. Donar oportunitat als infants i adolescents a la socialització i gaudir 
del lleure. Per tot això, esmerçarem esforços per facilitar l’accés i fixar les condicions legals i determinar els 
espais adequats per aquestes activitats d’estiu. Estudiant, sota aquests paràmetres, la posta a disposició de 
les entitats organitzadores les instal•lacions educatives de la ciutat.
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Finalment, cal remarcar que les tasques a realitzar en matèria de reactivació social exigeixen una superior 
dedicació de professionals. Les 1.100 famílies ateses i sobretot les 600 noves requereixen per part de SS 
una diagnosi rigorosa i la instauració d’un pla de millora de la situació i l’increment dels recursos humans 
destinats a l’atenció de les persones.

Per últim l’educació és un pilar fonamental per assolir  la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. La pan-
dèmia ens ha mostrat la realitat de moltes famílies, també en aquest tema. 

Hem diagnosticat les necessitats existents i acompanyat a tots els infants i adolescents mitjançant els 
equips docents de tots els centres escolars i els equips docents especialitzats. D’aquesta manera comen-
cem a tenir un mapa actualitzat de la situació que viu el nostre alumnat i començarem a actuar per acabar 
amb la bretxa digital. Ha calgut i cal seguir fent  seguiment dels dispositius tecnològics que son necessaris 
per tal de poder garantir un bon seguiment del curs, i cal cercar fórmules acurades per tal que tots els 
infants i joves en pugui fer ús, amb un accés a internet garantit. Només així podrem oferir eines a infants, 
estudiants de ESO, Batxillerat i formació professional. D’altra banda és del tot necessari fomentar la formació  
en alfabetització digital i aprenentatge de llengües a les famílies.

Hem dotar les escoles de noves eines, com ara el programa creadors a l’escola,  que fomentin la combinació 
de la pràctica cultural i educativa, a fi de posar en marxa nous mètodes per fomentar la salut, la creativitat i 
el coneixement. 

Ara ens cal reclamar amb urgència un pla de reconfiguració del curs 2020-2021, amb una instrucció clara 
i els recursos adequats per garantir el correcte funcionament dels centres educatius,  i el retorn a l’escola 
amb totes les garanties sanitàries.

Exigirem que el Govern de la Generalitat elabori un pla de xoc educatiu a curt i mig termini.

MESURES

Increment de la partida per al programa municipal d’alimentació i necessitats bàsiques, dotant la 
partida corresponent amb 2.100.00 euros, per adquisició de targetes i vals de compra, incloent la compra 
d’aliments, aliments frescos i productes d’higiene i neteja, tenint especial cura de les famílies monomaren-
tal, que representen quasi el 25% de les famílies en situació de vulnerabilitat, reservant amb aquesta fina-
litat un mínim del 25 % de la totalitat dels fons disposats. Taula de seguiment, amb un tècnic de referencia 
que resolgui las possibles incidències, per evitar casos que quedin descobertes les seves necessitats.

Ampliació dels programes municipals d’allotjament alternatiu per la pèrdua sobtada de l’habitatge 
habitual i d’ajuts econòmics per prevenir la pèrdua de l’habitatge per impagament, dotant les parti-
des corresponents amb 2.670.000 euros, dels quals 667.500 euros, com a mínim, hauran de ser destinats a 
famílies composades per dones soles i els seus fills i/o filles, per atendre les necessitats d’allotjament deri-
vades de la crisi Covid-19. Caldrà ampliar també en un 5% la partida destinada a famílies monomarentals.

Creació d’un fons per rebaixar les quotes de les persones que ho requereixin. Beques escola bressol. Progra-
ma d’escolarització precoç dels nens i nenes,  amb la finalitat de poder garantir la conciliació de la vida laboral i fa-
miliar de les famílies, de beques per a les llars d’infants, dotat amb un import de 620.000 euros,  amb la finalitat de 
cobrir el màxim possible dels nens i nenes matriculats/des a les llars d’infants, tenint especial cura de les beques 
destinades a fills i filles de dones soles, situacions a les quals hauran de ser destinats, com a mínim, 150.000 euros. 
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Beques casals d’estiu. Programa de suport al retorn dels nens i nenes a l’activitat socioeducativa, establint 
beques per als Casals d’estiu, dotat amb un import de 520.000 euros, amb la finalitat d’afavorir i promoure la 
inscripció dels infants a les activitats de Casals tenint especial cura dels fills i filles de dones soles, situa-
cions a les quals hauran de destinar-se, com a mínim, 100.000 euros.

Pla de xoc amb la comunitat educativa per revertir les desigualtats educatives.

Pla Impuls Serveis Socials. La feina desenvolupada pels i les professionals dels serveis ha estat durant la 
crisi imprescindible, cal ara doncs un treball d’anàlisi per a la consolidació d’equips i estructures als serveis 
socials bàsics: cobertura territorial i homogeneïtzació dels estàndards de centre de serveis socials; visió de 
diversitat de necessitats per barris i territoris per complexitat de la població, estructuració equips especia-
litzats; revisió de ratis; solucions tecnològiques per a nous models d’atenció, etc.
Cal doncs un Pla de millora continuada i increment de recursos humans per a garantir l’atenció de les 1.100 
famílies que actualment atenen els EBAS, introduint elements d ’innovació en la gestió i dotant els equips 
amb el reforç de sis nous professionals. 

Sol•licitar que sigui l’OTG qui es faci càrrec de les gestions relatives a la tramitació de l’Ingrés Mínim 
Vital. Es tracta de minimitzar la càrrega de treball que aquest fet pot suposar pels i les professionals dels 
serveis socials municipals.

Pla de reforç de la xarxa de voluntariat. Destinar recursos i esforços a mantenir les xarxes de voluntariat 
creades per atendre emergències derivades de la pandèmia per tal de poder continuar col•laborant amb 
l´administració.

Impulsar treballs d’avaluació de la situació soferta a les residencies de la ciutat, a fi de detectar 
incompliments i establir protocols d´actuació futura.
Estudiar la possibilitat de la creació d’un Fons especial per a augmentar la intensitat del Servei d’Ajuda a 
Domicili per a situacions d’alta dependència.

Crear un fons especial per a l’adquisició d’equips de protecció individual per als i les treballadores 
municipals

 
REACTIVACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.  
CIUTAT DINÀMICA I  SOLVENT

D’acord amb els informes de les persones expertes, ens enfrontem a un nou desafiament en matèria 
econòmica sense precedents, ni respecte les conseqüències en les famílies ni en els agents econòmics. 
No obstant, l’escenari central amb el que es treballa és que sigui una epidèmia estacional i de relativament 
curta duració.

Els impactes econòmics en aquest any 2020 seran, segons els experts, d’una recessió molt profunda en el 
segon trimestre de l’any, seguida per una recuperació que dependrà de la duració de la crisi sanitària i de 
les polítiques econòmiques que s’apliquin.
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En aquest moment, les administracions impulsen mesures per pal•liar l’impacte de la pandèmia amb 
l’objectiu de garantir els llocs de treball, les rendes disponibles de les persones més vulnerables i evitar la 
destrucció del teixit econòmic. 

A data d’aquesta proposta, el Govern Central no ha impulsat cap modificació del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, normativa bà-
sica en matèria tributària, ni tampoc s’ha acordat cap flexibilització del compliment, per part de les entitats 
locals, dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera contemplat a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (la regla de despesa, superàvit i 
deute).

El Pacte de Ciutat ha d’esdevenir una eina pròpia eficaç per mantenir Santa Coloma de Gramenet com allò 
que és i que no pot deixar de ser: una ciutat solvent i dinàmica, compromesa amb els Objectius de Desen-
volupament Sostenible, capaç d’adaptar-se i desenvolupar la seva potència resilient davant les circumstàn-
cies adverses, exercint la solidaritat entre els seus veïns i veïnes.

MESURES

1) Aprovació de reduccions, exempcions i/o ajornaments de les obligacions fiscals.

a. Congelació del tipus impositiu de l’IBI per l’exercici 2021, amb un impacte previsible de 
1.200.000 euros anuals (reducció d’ingressos municipals).

b. Reducció del 50% de la quota per terrasses de bars, per compensar que han estat tancats 
durant 72 dies i que la seva autorització d’ocupació a la via pública es veu reduïda a diferents 
percentatges en el període de desescalada, amb un impacte previsible de 100.000 euros (reducció 
d’ingressos municipals)

c. Reducció del 50 % de la taxa dels mercats no sedentaris, amb un impacte previsible de 
130.000 euros (reducció d’ingressos municipals)

d. Reducció del preu públic per a la recollida de residus comercials en un 50 % als comerços, 
establiments de restauració, autònoms i empreses afectades per la impossibilitat d’obrir durant el 
període d’alarma, amb un impacte previsible de 300.000 euros (reducció d’ingressos municipals).

e. Ajornament de Taxes i preus públics, tot ajustant les noves dates de pagament de guals, apar-
cament safaretjos, caixers automàtics, expositors lligats a l’alimentació i taxa de manteniment de 
mercats, amb l’objectiu de millorar la liquiditat de les empreses i famílies, amb impacte previsible en 
majors necessitats de tresoreria a curt termini per import d’1.000.000 d’euros. 

f. Modificació de l’ordenança general per incrementar la flexibilització de fraccionaments i 
aplaçaments de pagament de tributs i preus públics, permetent de manera excepcional ajornar o 
fraccionar els pagaments dels rebuts de l’exercici 2020 sense interessos quan el pagament es realitzi 
dins de l’exercici, amb l’objectiu d’ajustar la liquiditat de les persones al compliment de les seves 
obligacions tributàries, amb un impacte de difícil determinació en les necessitats municipals de 
tresoreria a curt termini, però no superior a 300.000 euros.
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g. Exempció de pagament entre el 14 de març i el 31 d’agost de la part corresponent a l’espai 
en vivers d’empresa (Bosc Llarg i Can Peixauet), per recolzar les empreses allotjades i garantir la 
seva viabilitat en un moment de baixada significativa de la seva activitat econòmica, amb un impac-
te previsible de 66.000 euros (reducció d’ingressos municipals). 

h. Bonificacions estades als vivers de nous projectes empresarials, al llarg de l’exercici 2020, 
per impulsar la creació d’empreses que s’ubiquin a la ciutat en un context Post-Covid, mitjançant 
l’establiment d’un sistema gradual de bonificacions en els preus d’estada al viver, des del 100 % de 
bonificació els tres primers mesos fins al 25 % el darrer, amb un impacte previsible de 14.000 euros 
(reducció d’ingressos municipals).

i. Exigir la supressió de la Llei Montoro que limita el dèficit i prohibeix reinvertir lliurement el superàvit.

2) Suport al comerç de proximitat i al treball autònom.

a. Suport i impuls a la creació d’una plataforma “Market Place”, plataforma integral de venda “on 
line” i de serveis a domicili per a els establiments comercials i els mercats municipals del municipi, 
amb l’objectiu d’afavorir l’increment de les vendes electròniques, oferint una imatge conjunta de 
ciutat als consumidors i consumidores, en defensa de les avantatges del comerç i serveis locals de 
proximitat, amb un impacte previsible de 50.000 euros. 
A on es recullin tots els comerços de Santa Coloma tinguin web o no, tenint la possibilitat de fer ven-
da online o no, mostrant els nombres de telèfon i possible contacte amb un cercador capaç d’agluti-
nar les empreses per tipologia o articles que necessitin els ciutadans

b. Convocatòria d’ajuts directes per pal•liar els efectes econòmics derivats de l’aturada invo-
luntària de l’activitat provocada pel COVID-19, ajut per reactivar econòmicament el teixit productiu 
local adreçat a tots els sectors econòmics del municipi que siguin autònoms o microempreses i 
acreditin la subjecció  a tancament obligatori o bé decrement de la facturació per sobre del 60%, 
amb un impacte previsible de 500.000 euros (major despesa municipal). 

c. Ajuts a la creació d’empreses, per impulsar la creació de nous negocis, al llarg del període 
2020-juny 2021, al territori per part de persones desocupades, sempre que s’ auto ocupin o creïn una 
empresa (sota qualsevol forma jurídica) a Santa Coloma de Gramenet, amb un impacte previsible de 
250.000 euros (major despesa municipal).

d. Ajuts per impulsar la creació de projectes d’autoocupació de dones emprenedores en situació 
de vulnerabilitat. Un programa que atengui al suport de dones aturades i en situació de vulnerabilitat 
(famílies mono marentals, violència masclista, etc.) que impulsin un projecte d’autoocupació, mitjançant 
la garantia d’un salari de subsistència inicial que pogués esdevenir, en cas necessari, complementari 
a l’ingrés mínim vital o a d’altres prestacions compatibles i mitjançant l’acompanyament específic i 
intensiu al desenvolupament del projecte, destinant un import de 85.000 euros a aquesta finalitat.

e. Projecte de digitalització, donant suport a les PIMES i persones autònomes per avançar en 
els seus processos de transformació digital i augmentar la seva competitivitat mitjançant l’augment 
de la presència de les empreses a Internet i  xarxes socials, desenvolupant projectes de màrqueting 
digital i facilitant l’accés al comerç electrònic, la relació amb clientela i proveïdors/es i la millora en 
general de la gestió del negoci, seguint el model desenvolupat en els darrers dos anys de suport a la 
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restauració colomenca, que ha estat valorat molt favorablement per les persones i empreses partici-
pants en les enquestes de satisfacció, amb una major despesa previsible de 200.000 euros. 

Les accions a desenvolupar són:
· Diagnòstic: Avaluar la capacitat de millora que poden tenir les empreses en el seu procés de 
transformació digital.
· Assessorament: Informar als/les participants de quines serien les seves accions de millora i 
fixar els objectius per aconseguir-la, i amb quins recursos haurien de comptar.
· Formació: Fer un catàleg de cursos en el que participin les persones treballadores per millorar 
les seves competències digitals.
· Ajuts: Subvencionar part de la inversió destinada a desenvolupar la digitalització amb un topall 
per empresa.
· Acompanyament: de les empreses a la cerca de finançament extern.

f. Programa “Emprendre en femení” amb l’objectiu d’impulsar i apoderar el talent femení, a 
partir d’un acompanyament integral i intensiu cap a les dones emprenedores del territori. Un progra-
ma amb diferències significatives en la seva aproximació i metodologia respecte l’assessorament 
més clàssic sense perspectiva de gènere, en un context on, de nou, les dones seran un dels col•lec-
tius més castigats en termes quantitatius i qualitatius per la crisi. 

Es tracta així  de promoure, en les especials i crítiques circumstàncies derivades de la pandèmia, la 
igualtat d’oportunitats i l’equitat des d’una perspectiva de gènere, oferint un servei integral d’acom-
panyament, assessorament, capacitació, desenvolupament personal i professional adreçat a les 
dones del territori, amb una despesa previsible de 50.000 euros. 

g. Programa de foment i impuls a l’accés a la contractació pública entre el teixit productiu local, 
amb l’objectiu d’apropar la contractació pública al teixit productiu local per ampliar el seu mercat i 
com a estratègia per a la seva viabilitat, mitjançant la realització de sessions informatives, formació i 
consultoria per millorar les competències del teixit productiu local vers com accedir i com participar 
dels contractes de les diferents administracions locals, amb un pressupost previsible de 15.000 euros.

h. Programa d’assessorament per a la reorientació empresarial, amb l’objectiu d’acompanyar 
les empreses de la ciutat en un pla de reorientació / rellançament empresarial per a la nova etapa 
post-Covid, garantint la seva supervivència i millorar la seva competitivitat, realitzant diagnòstic, 
assessorament, formació i acompanyament en la implantació de les mesures per millorar la probabi-
litat de supervivència i competitivitat de les microempreses locals. Impacte econòmic previsible de 
50.000 euros de major despesa municipal.

i. Programa d’informació envers tot el conjunt d’ajuts i finançament llançats per les diferents 
administracions en el context Covid 19, oferint un servei especial d’informació i acompanyament a 
la tramitació si escau d’ajuts i línies de finançament adreçat a tot el teixit productiu local, amb un 
pressupost estimat de 44.000 euros.

j. Programa de mediació entre llogaters i emprenedors. Consisteix en l’acompanyament d’empre-
ses que han tingut o tenen dificultats per fer front al lloguer amb motiu de la crisis de la covid-19

k. Potenciar la campanya de dinamització comercial. “Soc de Santa Coloma, Compro a Santa 
Coloma”.
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3) Suport a l’ocupació i al drets dels treballadors i treballadores

a. Incrementar els plans d’ocupació. Desenvolupar un estudi perquè l’increment dels Plans d’ocu-
pació signifiqui també una millora de l’ocupabilitat de les persones que hi participen.

b. L’Ajuntament ha de fer una anàlisi del cost de la suspensió de contractes d’obres i prestació 
de serveis durant la pandèmia. Vetllarem  també en aquest estudi pel compliment de les normes 
que garanteixen els drets dels treballadors i les treballadores de les respectives plantilles.

CULTURA  

Una gran part de l’activitat cultural a Santa Coloma de Gramenet ha tingut i té els seus fonaments en la 
col•laboració entre l’Ajuntament com a administració més propera i la societat civil. En conseqüència, en 
l’actualitat la nostra ciutat exemplifica com es pot aconseguir que tota persona pugui participar en la vida 
cultural des de la igualtat d’oportunitats. 

La creativitat, la diversitat i la qualitat artística han de ser parts integrants i essencials del desenvolupa-
ment de la nostra societat. El Pacte de Ciutat promou oportunitats perquè tothom experimenti la cultura 
i desenvolupi les seves capacitats creatives, tot prestant una atenció molt especial als drets d’accés a la 
cultura dels infants, els i les joves i els col•lectius desfavorits.

En el context de la cerca de la igualtat d’oportunitats és, així mateix, de justícia que s’implementin mesures 
dirigides a la igualtat real entre dones i homes. S’han d’assolir la presa de decisions i la distribució de recur-
sos des de la perspectiva d’igualtat de gènere. Per tant, s’ha de treballar seriosament des de l’objectiu d’una 
representativitat de les dones a les programacions i ofertes de prestacions de serveis culturals que s’apro-
ximi cada vegada més a la paritat real, vehiculada a través de la posada en marxa d’actuacions transversals 
adreçades a potenciar la creació cultural, la programació i la difusió de l’obra protagonitzada per dones i/o 
què incorpori la perspectiva de gènere. 

La cultura i la creativitat són essencials per a la nostra societat. 

Malauradament, el sector cultural constitueix un dels àmbits més afectats per la situació derivada de la 
pandèmia de la COVID-19. 

Aquest Pacte s’orienta també a assegurar la supervivència del sector davant la molt profunda crisi que 
pateix en aquests moments, originada pel coronavirus i amb una sagnant pèrdua d’ingressos i oportunitats 
com a conseqüència. 

El cultural és, ara mateix, un model de negoci amb dubtes molt raonables sobre la seva rendibilitat i, per 
tant, sobre el seu futur. Des de l’òptica de la nostra ciutat, la voluntat de seguir programant cultura — més 
enllà del vessant industrial, un bé social sense cap tipus de dubte — ha de ser ferma i inequívoca, i a les cir-
cumstàncies actuals s’ha de fer absolutament compatible amb la preservació de la salut de públic i artistes, 
precaució obligada en circumstàncies inèdites com les que estem vivint.
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És voluntat del Pacte de Ciutat treballar per fomentar el consum cultural a la ciutat, com per exemple a les 
llibreries de proximitat, les sales de teatre privades o a les escoles de ball o arts escèniques colomenques. 
Un dels desafiaments resideix en la dificultat d’establir una multiplicitat de vies de suport públic que —a 
efectes quasi immediats— ajudi a alleujar el sotrac sofert pel sector, per a passar consegüentment a fixar 
fonaments sobre els quals s’haurà d’aixecar la Santa Coloma cultural de la nova normalitat, de la represa, en 
l’àmbit professional però també a l’amateur. 

La necessitat de comunicació durant la pandèmia ha provocat que tota la població, i especialment les persones 
grans –moltes d’elles usuàries dels centres cívics i membres d’associacions de veïns i veïnes-, augmentin consi-
derablement l’ús de les noves tecnologies i realitzin esforços de superació de l’escletxa digital. Aquest fenomen, 
encara no mesurable però sí constatable, pot ser l’impuls de partida  que permeti a la nostra ciutat donar un salt 
qualitatiu pel que fa als seus processos participatius i als espais participatius cap a una direcció més tecnològica.

Convé considerar que, en aquest sentit, cal aprofitar l’oportunitat i treballar perquè aquest pas endavant 
de superació de l’escletxa digital romangui com a mètode de treball per i amb les entitats i la ciutadania, 
convivint amb els sistemes presencials sempre que sigui necessari. 

Però, per aconseguir el foment d’aquesta participació telemàtica, és evident que la ciutat ha de disposar 
els mitjans que permetin la seva utilització en el marc de la nova normalitat. Per tal d’iniciar amb solidesa 
el camí de l’extensió de l’accés digital, és necessari que els centres cívics municipals siguin nòduls que 
ofereixin un correcte servei de wifi als usuaris i usuàries, adequant-se a les noves tecnologies.

MESURES

1. Bonificació de l’IBI a les activitats empresarials de l’àmbit de la cultura.

2. Creació d’una xarxa audiovisual cultural local. La nova xarxa,  emetrà propostes nascudes a Santa 
Coloma als àmbits musical, escènic i visual. Així doncs, s’implementarà una plataforma digital de difusió 
d’activitats culturals impulsada per l’Ajuntament, que posarà a disposició de la ciutadania una àmplia oferta 
en la qual tindrà espai preferent l’activitat duta a terme per operadors, companyies, artistes i entitats de 
la ciutat. Les premisses han de ser: intentar garantir la universalitat de l’accés i oferir suport remunerat al 
teixit cultural colomenc possibilitant, així mateix, que disposin de materials promocionals de qualitat profes-
sional en la forma dels vídeos resultants.

3. Reprogramació en el termini més breu possible de les propostes de programació cancel•lades per la de-
claració de l’estat d’alarma, posant en marxa els equipaments expositius, d’arts escèniques i musicals, mante-
nint i complint totes les mesures higièniques i de preservació de la salut, sense excepció, entre elles la limitació 
d’aforaments al 33% o al nivell que en cada moment sigui establert per les administracions competents.

4. Programa de foment de la compra de publicacions a les llibreries de proximitat de la Ciutat, vehi-
culat a través de dos fronts: el primer, explorant al màxim les possibilitats de la inclusió de clàusules socials 
a les licitacions per a l’adquisició de fons bibliogràfic per a les biblioteques. El segon, mitjançant un progra-
ma de promoció de la compra per part de particulars, subvencionant a les famílies interessades el 50% de 
les compres de llibres fins a un import màxim de 25 euros per unitat familiar, aplicable a llibreries amb raó 
social ubicada a Santa Coloma. Serà prioritària l’atenció a aquelles famílies i/o persones que es trobin en 
una situació d’especial vulnerabilitat (famílies mono marentals, víctimes de violència masclista, amb mem-
bres en atur de llarga durada…) valorant-se l’augment de la dotació del programa per aquests col•lectius.
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5. Ampliació de l’ample de banda fins al màxim permès (en cada cas i segons contractes de telefonia de 
l’Ajuntament) de les diferents línies als centres, prioritzant centres cívics.

6. Dotació a tots els espais cívics municipals de connexió WI-FI per a usuaris i usuàries.

7. Impulsar l’Arxiu local de la Memòria Popular COVID19. Obrir un arxiu popular on la ciutadania dipositi 
escrits, fotografies, vídeos, registres orals, dibuixos..... del que està vivint a nivell de ciutat durant el període 
COVID19 i post; per tal de disposar, amb caràcter públic, d’un arxiu de memòria popular del COVID19 a la 
localitat.

8. Incorporació en els fons d’ajudes locals al sector cultural que donin cobertura als artistes locals.

9. Estudia l’habilitació d’equipaments municipals com ara (Teatre Sagarra) per a la realització d’activi-
tats de les entitats culturals de base. Per aforament pot permetre la viabilitat d’aquestes.

 

ESPORT

La pràctica esportiva és i ha estat un dels pilars per a la socialització d’infants i joves al llarg de les darreres 
dècades. L’esport és recomanable i saludable. Son molts els clubs i entitats esportives de la nostra ciutat 
que fan un paper cabdal, promovent equips i competicions que fomenten valors i hàbits saludables. 

En aquest sentit, les instal•lacions esportives de la nostra ciutat són també l’eix vertebrador d’aquesta pràc-
tica. Petits i grans son protagonistes en les moltes modalitats esportives que es practiquen a santa Coloma 
de Gramenet. 

És per això que ens volem comprometre amb el mon de l’esport.

MESURES

Reforçarem les iniciatives de suport a les entitats esportives a la ciutat, ja implementades durant 
els darrers mandats. En aquest sentit, s’hi redoblarà l’acompanyament, tot incrementant els programes 
d’assessorament en matèria de gestió esportiva i econòmica, finançament i subvencions, en particular la 
presentació de sol•licituds i justificació d’aquestes.

Estudiarem la implementació d’una proposta excepcional que permeti establir la gratuïtat dels entrena-
ments, en les instal•lacions esportives locals, sense límits d’edat.

Estudiarem el reforç del programa que s’impulsa des de Serveis socials per tal d’incrementar les beques 
esportives destinades a la infància en situació més vulnerable.

Després de la pandèmia, reforçarem i garantirem les mesures sanitàries en les instal•lacions municipals.
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EMERGÈNCIA HABITACIONAL I CANVI CLIMÀTIC

El món actual es troba en una situació d’emergència sanitària que ha provocat, d’una banda,  la necessitat 
de repensar tots els espais públics per a poder garantir la salut de la ciutadania i per altra ha generat una 
crisi econòmica amb greus conseqüències pels ciutadans més desafavorits.

Malgrat que la situació sembla que pot ser temporal i que gradualment s’anirà recuperant la situació ante-
rior, és evident que haurem de fer front a noves necessitats i que per tant cal actuar units i amb un full de 
ruta pactat. Es considera doncs que s’han d’impulsar i reforçar totes les polítiques adreçades a la millora de 
la salut i el benestar, concretament en els dos grans àmbits següent:

DESIGUALTAT SOCIAL I TERRITORI

La pèrdua de llocs de treball té una conseqüència directa en les economies familiars i especialment en 
l’augment de les situacions de pèrdua d’habitatge. La situació econòmica, que arrosseguem des de la crisi 
del 2008, ja va situar l’habitatge al centre dels problemes més greus per a la ciutadania, amb un augment 
de preus, que conjuntament amb una precarització del mercat laboral han expulsat a moltes famílies del 
seu habitatge. 

CANVI CLIMÀTIC I TERRITORI 

La pandèmia actual ens ha portat, entre d’altres coses, a poder reflexionar fins a quin punt la globalització ha 
suposat una manera insostenible de viure, especialment en el món occidental on el malbaratament creixent 
d’energia i territori ha estat una conducta col•lectiva durant dècades. La natura no negocia. El COVID 19, a més 
a més de subratllar aquests aspectes, ha constatat la vulnerabilitat de la humanitat i la importància de la salut 
de totes i tots nosaltres, i sobre els efectes que les actuacions per a garantir-la tenen sobre el territori. L’aturada 
i el confinament han permès, entre d’altres coses, saber el que suposa tenir una ciutat sense vehicles i per tant 
sense contaminació. D’altra banda, la necessitat de mantenir la distancia de 2 metres entre persones, també 
ens ha portat a reflexionar sobre la quantitat i qualitat de l’espai públic que necessitem. 

MESURES

1) Nous habitatges per l’emergència social. Tota la ciutadania té dret a un habitatge digne. Com a 
conseqüència de la Crisi del Covid, les desigualtats han crescut i es fa necessari un pla de xoc per disposar 
de més habitatge d’emergència per poder garantir aquest dret amb totes actuacions que puguin posar  el 
màxim d’habitatges possibles a disposició de les persones excloses del mercat immobiliari sobtadament.

a. Reconvertir locals municipals en planta baixa en habitatge social: agilitzar la transformació 
dels locals municipals a Oliveres, Can Franquesa i Sardana. Estudiar d’altres locals municipals que 
pel context urbà puguin ser susceptibles a noves reconversions. 450.000 euros

b. Adquirir habitatges per Tanteig i Retracte: accelerar el procés ja iniciat per adquirir el màxim 
d’habitatges possibles, tot incrementant el pressupost previst. 450.000
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c. Activar habitatges buits: mobilitzar els habitatges buits de la nostra ciutat per optimitzar el parc 
a través de tres tipus d’accions. Primerament, treballar per aconseguir un conveni amb l’Agència 
Catalana de l’Habitatge per a la reforma dels seus habitatges buits; en segon lloc, exigir als bancs, 
fons i grans tenidors la mobilització dels seus habitatges buits per incompliment de la funció social; 
i finalment impulsar una campanya adreçada a propietaris particulars per cedir els seus habitatges 
buits a la bossa de lloguer. 400.000 euros. 

2) Prevenir la pèrdua de l’habitatge:  Tot i la suspensió dels desnonaments al llarg de tot el període de 
vigència de l’estat d’alarma, des de Serveis Socials i l’oficina Local de l’Habitatge s’han detectat un increment 
considerable de casos i, per tant, cal actuar amb diligència per poder fer front a aquesta necessitat imperiosa.

a. Complementar els ajuts municipals i Reforçar Servei SIDH: A través d’una major despesa, re-
duir la demanda exclosa habitacional tot suplementant les convocatòries dels Governs de l’Estat i de 
la Generalitat amb nous ajuts municipals al pagament de lloguers i hipoteques. L’objectiu és reduir 
les famílies que tenen problemes per deutes en el pagament d’habitatge. Import: 500.000 euros.

3) Afavorir els trajectes a peu: perquè és el mitjà més inclusiu i saludable de tots, i la densitat i mixtura d’usos de 
Santa Coloma la fa propícia per aquests tipus de desplaçaments. Aglutina a tota la ciutadania sense fer diferèn-
cies, des dels més menuts fins als més grans i, per tant cal prioritzar-lo i apostar clarament a través de:

a. Mapa Metrominuto: Campanya per a difondre el mapa Metrominuto, on es fa pedagogia de la 
proximitat en la que es troben els diferents punts de referència de la ciutat, ja que té efectes en la 
salut de la ciutadania i en la vitalitat/seguretat dels carrers. Import: 3.000 euros

b. Priorització semafòrica per als  vianants: Increment del temps de pas dels vianants per evitar 
acumulacions en els passos de vianants i afavorir els vianants en detriment del cotxe, per la millora 
en els temps de trajecte. Cost inclòs al contracte de semaforització. 

4) Guanyar espai públic i qualitat ambiental per la gent1: El programa vol promoure l’apropiació per part 
del ciutadà d’espais que fins ara han vingut ocupant els vehicles privats o en desús i que la pandèmia i la 
consegüent obligatorietat de mantenir les distàncies per a preservar al salut, han permès recuperar. Aques-
tes mesures permetran millores en la salut de la ciutadania, la convivència i/o el comerç de l’entorn.

a. Can Zam: avançar en l’execució de la fase 2, obrint al públic 33.000 m² urbanitzats amb criteris de 
renaturalització i permetent activitats culturals. Import: 700.000 euros.

b. Quatre carrers cívics estructurants tallats a diari: a 15 minuts de qualsevol llar hi haurà un 
carrer on solament s’admet la circulació de veïns i, per tant, seran eixos de vitalitat i convivència. A 
més s’hi poden programar activitats culturals/ lúdiques que reforcin les bondats de la iniciativa. Es 
proposen els carrers Sant Josep – Pompeu Fabra; Mossèn Cinto Verdaguer; M. Déu dels Àngels –Ma-
jor –Rafael Casanovas fins a l’Avinguda Mossèn Jaume Gordi; Singuerlín. Import: Programa finançat 
amb agents de mobilitat provinents de plans d’ocupació.

1 El grup de Ciutadans (C’s) entén que aquest apartat conté mesures i accions de llarg termini que no comparteix. Tot i això no s’oposa a que apareguin en 
el pacte en ares a facilitar la seva viabilitat.
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c. Tres carrers oberts, en cap de setmana: carrers cívics que es tallen al transit només els caps de 
setmana i reforcen eixos comercials o espais verds. Es proposen Rambla San Sebastià des d’Irlanda 
a Francesc Macià; Vials de Can Zam unint el Parc de Can Zam amb el Parc Fluvial del Besòs; Avin-
guda Generalitat des de Rambla fins a Milà i Fontanals. Import: Programa finançat amb agents de 
mobilitat provinents de plans d’ocupació.

d. Dos vies verdes: no necessiten tancar-se al trànsit ja que ja disposen de seccions importants 
(Salzareda-Parc Fluvial i Parc Europa) i que es volen potenciar com a itineraris saludables amb aug-
ment de la naturalització, senyalització específica i oferint continguts pedagògics.

e. Barris per a vianants: accelerar la seva implantació, suposen la pacificació de carrers a través 
de canvis de sentit i passos de vianants elevats que permetran l’ús compatible entre bicicletes i 
altres vehicles de mobilitat personal amb els vehicles privats. L’impacte d’aquesta mesura és directe 
a la salut de la ciutadania a través de la millora de la qualitat atmosfèrica i acústica, augment de la 
vitalitat i el comerç, i increment de la seguretat als carrers. Import: 1.000.000 euros.

f. Reducció velocitat vehicles: En general a la ciutat 30 km/h, i en àrees per a vianants a 20 Km/h. Modi-
ficació de l’ordenança de circulació per a la regulació del model de Barris per a vianants i les consegüents 
limitacions de velocitat. Significarà la millora de la contaminació atmosfèrica i acústica de la ciutat i, per 
tant, de la salut de la ciutadania. Declaració de Santa Coloma com a Zona de Baixes emissions (ZBE).

5) Promoure l’ús social dels parcs, el Riu Besòs i el parc de la Serra de Marina.

6) Sol•licitar a l’AMB i la Generalitat la instal•lació de noves estacions per a la mesura de l’aire a les 
zones vulnerables como ara son centres educatius i sanitaris, una vegada s’hagi establert la pacificació 
dels carrers prevista. 

7) Afavorir els recorreguts en bicicleta: La promoció de l’ús de la bicicleta és absolutament necessària 
donat que és el mitja de transport per a mitja distància més net i per tant més recomanable. Hem de fer una 
ciutat segura per als vianants i les bicicletes puguin assolir el màxim protagonisme.

a. Carrils bici metropolitans : Avançar en la construcció del carril bici de la Rambla  i del carril bici 
tàctic d’unió entre Sant Adrià de Besòs i Montcada, i així permetre relligar Santa Coloma amb els 
municipis veïns. Import: 207.000 euros (ja finançats).

b. Afavorir l’aparcament: a través de una xarxa aparcaments a la via pública i aparcaments segurs. 
Cal l’activació i implantació de la xarxa d’aparcaments a la via pública, ja que un dels entrebancs és 
les dificultats d’aparcar actualment ja que en l’interior dels habitatges no hi sol haver espai i a la via 
pública hi ha pocs aparcaments. I també, cal construir aparcaments segurs per a bicicletes vinculats 
al desenvolupament de la Bici via metropolitana. Import: 50.000 euros.

c. Servei bicicleta pública: estudiar la possibilitat que la ciutat disposi d’un servei de lloguer de 
bicicletes públiques, a través de l’extensió del Bicing o altres, fet que atraurà també a colomencs i 
colomenques, amb recursos reduïts, a l’ús de la bicicleta.

d. Ciclologística-última milla: Es farà un estudi de viabilitat de la implantació d’una plataforma de 
distribució de mercaderies d’última milla, per tal de reduir la contaminació atmosfèrica i acústica a la 
ciutat, que amb el comerç electrònic ha augmentat considerablement. Import: 18.000 euros
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8) Reduir el consum energètic i els residus: des del punt de vista de la sostenibilitat i el canvi climàtic, 
les actuacions vinculades a la reducció del consum energètic i dels residus són bàsiques per la millora del 
metabolisme urbà.

a. Passar de lluminàries tradicionals per lluminàries LED: Substitució progressiva de totes les 
lluminàries de mercuri i vapor de sodi de la ciutat per reduir el consum energètic a l’espai públic tot 
afavorint la lluita contra el canvi climàtic i l’estalvi econòmic associat. Import: 450.000 euros (fi-
nançat Smart City Edusi) 

b. Pla per a la reducció de residus “PREMET”: Santa Coloma de Gramenet és la ciutat de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona amb el percentatge més baix de recollida selectiva i per tant cal fer un 
salt quantitatiu important per arribar a unes xifres adequades, a través de la redacció d’un Pla per 
augmentar el reciclatge i evitar l’augment de la fracció de rebuig. Fase d’estudi, per això no quantifi-
carem import. 

c. Afavorir les Comunitats energètiques: Creació de comunitats energètiques a partir de la col•lo-
cació de plaques fotovoltaiques que donin energia a diferents comunitats, en projectes impulsats 
pel Consorci Metropolità de l’Habitatge. Impacte: Abaratiment de la factura energètica i fer una ciutat 
productora d’energia. Import: En estudi. 

9) Exigir una major aportació pel CCAC. Les  aportacions que rep el CCAC en cap cas han de ser inferiors 
a les que rebia quan era gestionat per l’extint Consell Comarcal del Barcelonès.

 

SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

Superada l’etapa de l’estat d’alarma decretada pel Govern de l’Estat per la pandèmia de la COVID19, l’equip 
de govern considera  que Santa Coloma de Gramenet continua sent una de les ciutats més segures de tota 
Catalunya, malgrat l’increment de fets delictius constatats a la darrera Junta de seguretat local. Aquest fet 
està determinat, sens dubte, per dos factors principals: la facilitat de mobilitat a la primera corona metro-
politana i per la pressió diferencial que els diferents cossos policials han dut a terme a ciutats properes a 
Santa Coloma.

L’aposta de la nostra ciutat per un concepte de seguretat ampli ens porta a fer del binomi seguretat – convi-
vència un dels senyals d’identitat de la nostra ciutat.  Cal dur endavant la tasca de garantir la bona convi-
vència i el civisme com a eines que formen part de manera indestriable del concepte de seguretat integral 
en comunitats cada vegada més complexes, on conviuen grups amb interessos diversos i assumeixen, com 
una cosa quotidiana, conflictes socials, generacionals i culturals.

La seguretat es un dret bàsic i, més enllà dels acords d’aquest pacte, ha de ser una prioritat en la gestió 
pública; els grups signants d’aquest pacte, tot i tenir punts de vista diferents en relació a la seguretat, ente-
nem que el pacte ha d’incloure uns punts mínims de consens relatius a la seguretat pública.
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MESURES

1. Incrementar la plantilla de policia local en 20 agents pel 2020, i 10 agents pel 2021.

2. Incorporar 20 agents cívics de dia per tal de fer tasques de suport a les polítiques de civisme i convivència.

3. Reforçar les estratègies dels diferents cossos policials a fi de poder garantir el patrullatge de proximitat en els dife-
rents barris de la ciutat.

4. Reclamar l’increment de mossos d’esquadra a fi de reforçar ABP de Santa Coloma de Gramenet.

5. Garantir la presència, a títol d’observadors, dels o les representants dels diferents grups polítics de la ciutat, a la 
propera Junta de Seguretat Local.

6. Continuar amb el programa de mediació per poder contribuir a millorar la gestió i resolució dels conflictes interperso-
nals que sorgeixin com a conseqüència o durant la vigència de mesures extraordinàries per fer front a la COVID-19.
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El present document és fruit del treball conjunt de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a 
proposta de la seva alcaldessa. 

Per a que així consti signen,

Núria Parlon Gil
Alcaldessa

Esteve Serrano Ortín
Grup PSC

Jesús Sánchez Téllez
Grup  EN COMÚ-PODEM

Dimas Gragera Velaz
Grup Ciutadans (C’s)

Sam  Núñez Amela
Grup ERC 
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