
 
 

 
 
 
 

PROPOSTES D’EN COMÚ PODEM SANTA     
COLOMA PEL PLA DE XOC POST COVID-19 
 

La Covid-19 ha tingut un efecte devastador en les vides de molta gent,             
de moltes colomenques. Ha significat un cost en vides humanes què mai            
podrem oblidar. També sabem que les conseqüències de l’aturada de          
l’activitat, el confinament, les noves condicions de vida i de relació entre            
nosaltres, requereixen de mesures excepcionals en tots els àmbits.  
A Santa Coloma, també. És per això que des d’En Comú Podem Santa             
Coloma hem participat en el Pla de Reconstrucció Social, Cultural i           
Econòmica fent tot un seguit de propostes què volem compartir.  
Propostes per no deixar ningú enrere, per què Santa Coloma sigui una            
ciutat de dignitat i justícia social en moments en què més es necessita             
l’acció dels poders públics en benefici del comú. 
 
Aquests són les nostres propostes.  
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● Propostes d’Igualtat 
Sens dubte, les dones han sofert d’una manera especialment greu les conseqüències            
de la pandèmia. Perquè dones han estat principalment les encarregades de les feines             
de cures i per tant les que han estat a la primera línia en l’atenció a les afectades per                   
l'enfermetat. A més, moltes de les feines què les dones porten a terme en aquests               
àmbits han estat precaritzades, i ara, fins i tot s’han quedat sense feina.  
A més, hem vist com la lluita contra les violències masclistes ha hagut també              
d’adaptar-se a les noves condicions.  
Les feines precaritzades, l’atur, el salt tecnològic, i la lluita contra les violències             
masclistes ens semblen claus en aquest temps. 
 
 

a. Elaboració i adaptació de material de sensibilització i prevenció contra les           
Violències masclistes. 

b. Dotar de recursos a la CIBA per tal de donar resposta d’emergència a aquells casos               
que comporti l’abandonament del domicili per garantir la protecció de la víctima i             
dels seus fills i filles, per procedir a l’ingrés al recurs.  

c. Garantir el normal funcionament dels centres d’emergència, acollida, pisos         
tutelats, i allotjaments segurs per a víctimes de violència de masclista, explotació            
sexual i tracta amb fins d’explotació sexual. 

d. Garantir la protecció dels animals de companyia de les víctimes de violència            
masclistes, facilitant a aquestes de cases d’acollida temporal.  
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● Propostes d’Educació 
Des dels primers dies de confinament, les tasques educatives han estat un dels elements què més                
han preocupat a la societat. Com continuar la tasca dels centres educatius en temps de               
confinament? I còm es podran adaptar aquests centres, què ja treballaven en molts casos en unes                
condicions al límit, a una nova situació plena d’incerteses.  
És per això què hem proposat un ampli ventall de propostes per cobrir les necessitats de tot                 
l’espectre de l’educació a Santa Coloma, com a mesures per fer front al terrabastall de la Covid-19,                 
com per a que signifiquin una primera pedra per a la millora de l’àmbit de l’educació a la nostra                   
ciutat.  
 

a. Fer un pla d’actuació educatiu per aquest estiu, que doti a tota la infància de               
recursos educatius importants, que minvin la manca d’accés d’aquests darrers          
mesos. Garantint l’accés als infants i joves a un lleure inclusiu i universal durant el               
període de vacances com a mesura urgent de reforç a les necessitats de suport a la                
criança a les famílies. Un estiu de lleure educatiu. Després del tancament d’un curs              
escolar irregular, i abans d’iniciar un curs extraordinari, el temps d’estiu serà un             
moment en el qual abocar totes les necessitats de gaudi, de joc i de socialització               
contingudes durant el confinament. Les famílies sense recursos, corren el risc de no             
disposar d’ingressos destinats a fer vacances familiars, ni tampoc per sostenir           
econòmicament la participació de fills i filles en activitats de casals i colònies. Cal una               
inversió extraordinària de recursos per oferir activitats de lleure amb sentit educatiu            
per a tots els menors en situació de risc. 

b. Previsions per a l’oci i lleure en medi obert: organització dels casals i activitats              
d’estiu per a infància i adolescència de la ciutat. Clarificació de condicions i             
determinació d’espais adequats per aquestes activitats d’estiu (posar a disposició de           
les entitats organitzadores les instal·lacions de les escoles i Instituts de la ciutat).  

c. Pla de xoc amb la comunitat educativa per revertir les desigualtats educatives. 
d. Exigir a la Generalitat assumir la seva responsabilitat amb l’educació 0-3. 
e. Demanar suport, acompanyament i defensa de l’escola 0-3 a la ACM i la FMC. 
f. Realitzar un sistema d’acompanyament, mitjançant psicopedagogs, educadors,       

monitors de lleure, ... i incrementar els contractes amb les empreses que estaven             
donant aquests serveis. 

g. Realitzar un treball comunitari amb la participació de tots els agents de la comunitat              
educativa i cultural. 

h. Implementar el Programa creadors a l’escola (programes educatius vinculats als          
projectes dels equipaments culturals i programa amb la presència dels creadors i            
organitzacions professionals com espai de foment, alfabetització i aprenentatge de          
llenguatges artístics i esperit creatiu i crític als escolars). 

i. Obrir els equipaments i fer accessibles a totes els interessos i disponible a totes les               
realitats socioeconòmiques. 

 

● Suport en la utilització dels equipaments educatius per la obertura i/o realització 

d’activitats educatives a la infància i joventut.  

 
j. Generar espais de pràctica cultural i educativa i viu i beu de la nostra memòria, de la                 

nostra creativitat, del nostre saber, ens interroguen i transformen, que construeixi           
identitats des de les memòries i ens regali rituals, memòries, creativitat,           
coneixement... 
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k. Fer control dels dispositius tecnològics que manquen a la infància per fer un bon              

seguiment del curs, i cercar fórmules acurades per tal que totes en pugui fer ús, amb                
accés a internet garantit (no només a la infància, si no a aquelles estudiants de ESO,                
Batxillerat i formació professional). 

l. Diagnosticar les necessitats existents i acompanyar a tots els infants i adolescents            
mitjançant els equips docents de tots els centres escolars i els equips docents             
especialitzats. D’aquesta manera tindrem un mapa actualitzat de la situació que viu            
el nostre alumnat i podrem començar a actuar per acabar amb la bretxa digital. 

● Valorar programa sobre digitalització de llibres per incrementar l’accés a les Tic.  

● Fomentar formació alfabetització digital i aprenentatge de llengües a les famílies. 

m. Establir una nova línia de finançament en l’àmbit educatiu. 
n. Reclamar amb urgència un pla de reconfiguració del curs 2020-2021, amb una            

instrucció clara i els recursos adequats per fer-lo. 
o. Exigir que el Govern de la Generalitat elabori un pla de xoc educatiu a curt i mig                 

termini. 
p. Resposta específica i coordinada per a l’etapa 0-3. Cal respondre a l’impacte de la              

crisi en l’etapa 0-3 de forma coordinada entre administracions, amb suport a les             
escoles bressol municipals, i també de forma transversal, perquè caldrà combinar           
mesures educatives amb mesures socials i comunitàries per facilitar la conciliació a            
les famílies. 

● Fer diagnòstic compartit entre les escoles i els serveis socials bàsics, via            
comissions socials, de les fragilitats de famílies i infants per fer seguiment            
educatiu a distància i elaborar un pla socioeducatiu per alumnat amb           
necessitats educatives especials. 

● Dotació de més recursos a l’àrea de serveis socials, així com ampliació dels ajuts 

econòmics d’emergència per a famílies amb infants i adolescents a càrrec. 

● Incorporació de la figura de l’educació social als centres educatius. 
● Coordinació i pla d’operativitat entre servei municipal d’educació, serveis socials, 

TLI, xarxa de centres oberts, entitats esportives i federacions, altres entitats d’oci i 

lleure del territori per treballar en un disseny conjunt de casals d’estiu de juliol i 

agost de la ciutat per a infants i joves, contemplant també l’atenció específica al 

col·lectiu TEA durant les activitats d’estiu.  

● Garantir els àpats i menús per a infància i adolescència de la ciutat, especialment per 

aquells col·lectius de persones d’alta vulnerabilitat, preveient els mesos d’estiu i de 

no calendari lectiu.  

● Creació d’un Pla Local d’actuació en Infància i Adolescència que contempli totes les 

àrees de la vida del col·lectiu i les seves necessitats, per tal de respondre a nivell 

local a les àrees d’atenció més sensibles davant l’impacte de la pandèmia: Salut 

mental, alimentació i higiene, educació i bretxa digital, oci i lleure, processos de 

socialització integrals.  
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● Propostes de Serveis Socials 
Sens dubte, les propostes en l’àrea de Serveis Socials han de ser, per força, de les més nombroses. 

Aquesta crisi ha posat de manifest què necessitem un serveis públics forts, capaços d’atendre les 

necessitats dels més vulnerables. Santa Coloma és una ciutat que necessita urgentment afrontar 

mesures de xoc per disposar d’uns recursos d’atenció social a l’alçada de les condicions de la seva 

població.  

És per això què, amb les nostres propostes, volem que es faci un canvi important en l’atenció i els 

serveis que es proporcionen a les persones i comunitats que més ho necessiten. Santa Coloma ja era 

una ciutat amb unes necessitats especials i ara, la crisi, ha posat al descobert una situació que mereix 

ser atesa amb urgència.  

Son molts els col·lectius que precisen ara amb més força, recursos i atenció eficient. Creiem que les 

nostres propostes en els diversos àmbits, i treballades amb entitats que estan a la primera línia de 

treball amb els sectors més vulnerables, son una bona pedra de toc per a començar a canviar 

aquesta situació en els propers mesos. 

  

1) Serveis Socials 

a. Pla de suport 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 especialitzats; revisió de ratios; solucions tecnològiques per a          
nous models d’atenció, etc. 

b. Promoure l’empadronament d’ofici a totes les persones que viuen al municipi. 

2. Increment de la inversió en serveis d’atenció domiciliària social i dependència via            
contractes programa que garanteixi l’aplicació de nou conveni català en el SAD, la qualitat              
dels servei, incorporar perfils especialitzats de suport a casos complexos (educador social,            
psicòlegs, terapeutes ocupacionals) i la formació necessària de les professionals. 
 

3. Fons especial per a augmentar la intensitat del Servei d’Ajuda a Domicili per a situacions               
d’alta dependència. 
 

4. Formalitzar el servei d’Àpats a domicili. 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.  

5. Increment de la partida per al programa municipal d’alimentació i necessitats bàsiques,            
dotant la partida corresponent amb 2.100.000 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 monomarental, que representen quasi el 25% de les famílies en               
situació de vulnerabilitat, reservant amb aquesta finalitat un mínim del 25 % de la totalitat               
dels fons disposats. 

 
6. Persones Migrades: 
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a. Activar el CIAPE per iniciar tràmits d’estrangeria. 

b. Suport a les persones nouvingudes: recursos educatius, aprenentatge d’idiomes, 

traductors/es per garantir l’accés i l’atenció des de les institucions i a disposar de la 

informació sobre recursos i prestacions. 

c. Demanar la regularització extraordinària de les persones migrades sense         
autorització administrativa per residir i treballar a l’Estat espanyol per fer front a la              
crisi sanitària, social i econòmica. I en aquest sentit: 

i. Permetre treballar a les persones que estiguin a Espanya amb permís           
d’estància d’estudiant, computant com a residència i prorrogar-ho per un          
any. 

ii. Donar permís de treball a sol·licitants d’asil encara que no hagin           
transcorregut els 6 mesos des de la sol·licitud. 

iii. Donar permisos de residència amb treball temporal a les persones que           
presentin ofertes de treball en ferm i portin més de 6 mesos a l’Estat. 

iv.  Prorrogar a 1 any totes les autoritzacions que anaven a expirar el 2020. 
v. Resoldre com a favorables totes les sol·licituds d’arrelament presentades         

fins al febrer de 20202 durant 1 any i contrastar els requisits després, com              
ha fet Portugal. 

d. Exigir la pròrroga de manera automàtica de totes les autoritzacions de residència i             
treball, com es va fer amb els DNI, i la renovació automàtica de totes les               
autoritzacions que caducaven els dies previs i durant l’estat d’alarma. 
 

7. Gent Gran 
a. Garantir un pla de xoc urgent que prioritzi una atenció de qualitat tant a les               

residències públiques i privades de la ciutat com als serveis d’atenció domiciliària,            
amb les dotacions de recursos humans i materials suficients: personal sanitari, tècnic            
i auxiliar per a cobertura adequada dels usuaris de cada residencia. 
 

b. Exigir la contractació de més professionals en l’àmbit de l’atenció sociosanitària. És            
urgent que l’administració competent, la Generalitat, asseguri la provisió de          
materials de protecció de les treballadores per tal de poder complir amb els             
protocols i l’atenció adequada i doti dels recursos per a una atenció sanitària de              
qualitat. 
 

c. Sol·licitar que s’inverteixin els recursos necessaris per atendre de manera prioritària           
a aquest col·lectiu sensible. 

d. Crear un programa de ciutat cuidadora de la gent gran. La pandèmia ens ha              
ensenyat que calen nous instruments i polítiques d’acompanyament i cura de la gent             
gran, més enllà dels recursos assistencials a les residències: Increment dels           
programes de Respir Familiar per arribar a més persones beneficiàries, ampliant les            
modalitats de serveis residencials i també domiciliari; assimilar el Programa Radars a            
la demarcació de Barcelona per reduir el risc d’aïllament i d’exclusió social de les              
persones grans a partir d’accions comunitàries. 

e. Reactivar i finalitzar els habitatges tutelats i Centre de dia per a la gent gran al                
Miguel Hernández.  
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f. Activar espais d’acompanyament psicosocial a grups de gent gran en casals i centres             

cívics per ajudar a superar les dificultats generades de la pandemia. 

g. Ampliar el personal del SAD per respondre a l'augment de la demanda i la              
complexitat dels casos. 

h. Creació d’un pla d’ajuda a domicili d’alta intensitat per a persones sortides de             
residències i usuaris de centres de dia fins que no es normalitzi la situació. 

8. Diversitat Funcional 

a. Mesures locals i comunitàries que garanteixin les indicacions de seguretat i salut per 

al col·lectiu de persones amb diversitat funcional física i/o intel·lectual per continuar 

els seus processos educatius, d’acompanyament integral al col·lectiu i els propis del 

CET. Mesures que incloguin la perspectiva comunitària i la necessitat de contemplar 

els temps d’oci, lleure i esbarjo com a fonamentals per al seu benestar integral en 

una realitat post Covid19.  

b. Programes específics locals de promoció de l’ocupació adaptats al col·lectiu en 

qüestió per garantir la reinserció i ocupabilitat en condicions d’igualtat i seguretat. o 

Coordinació entre els serveis municipals (p.ex: punt del voluntariat, Participació 

ciutadana, serveis socials, atenció a la dependència, etc), entitats diverses del 

territori i altres col·lectius socials per crear xarxa i bancs de recursos accessibles i 

disponibles que puguin respondre a les necessitats específiques de les famílies amb 

persones amb diversitat funcional a càrrec, així com pròpiament a aquestes.  

c. Adequació dels espais i rutines pròpies del col·lectiu de persones amb diversitat 

funcional física i intel·lectual a les noves circumstàncies i requeriments post Covid19.  

d. Exigir a la Generalitat l’accés als serveis per a la diversitat funcional a persones sense 

permís de residència.  

 

9. Incorporar la salut mental comunitària com a eix fonamental de treball en els plans d’acció               
comunitària en els propers mesos, desenvolupar el treball grupal i elaborar eines de suport              
emocional per diferents col·lectius i combatre l’aïllament. 

a. Garantir l’atenció, tractament i seguiment de les persones amb diagnòstic de salut 

mental en situació de post pandèmia i post confinament a la ciutat  

b. Garantir la capacitat dels recursos locals per poder absorbir els nous casos.  

c. Donar servei a persones sense permís de residència en relació a la salut mental.  

d. Garantir l'atenció amb suport psicològic a persones en situació d´atur i 

precarietat laboral que ho requereixin derivades de la situació de post 

pandèmia. 

 

10. Atenció específica als menors tutelats i/o no acompanyats. Cal atendre de forma molt             
específica la situació d’aquests menors, tant per revertir l’augment de la seva vulnerabilitat             
com a conseqüència de la crisi com per preveure l’actuació enfront noves emergències             
d’aquestes característiques, amb confinaments segurs i amb proves diagnòstiques tant per           
als menors en centres residencials com per als seus educadors i educadores. 
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11. Programa de salut mental en infants i joves. Els estudis sobre salut mental infantil en               

situacions d’emergència o confinament posen de manifest el risc elevat de malaltia mental             
d’infants i joves. A aquestes edats, resulta essencial el contacte i l’experimentació amb els              
espais oberts, amb la natura, i les relacions entre iguals. Caldrà fer un seguiment              
extraordinari de la salut mental d’infants i joves i els centres escolars poden jugar un rol de                 
primer ordre per aconseguir-ho. 

a. Incrementar l’atenció, seguiment, intervenció de la població infantojuvenil amb 

diagnòstic de salut mental en situació de post pandèmia i post confinament.  

b. Valorar la idoneïtat de fer grups de Suport al CSMIJ per l'atenció a situacions 

derivades de covid 19.  

c. Protocol per l’atenció a processos de dol en infants i joves: activat a CSMIJ, però cal 

seguir donant-li prioritat per tal que sigui usat per la ciutadania.  

d. Establir un equip de crisi entre els diferents agents per valoració conjunta i donar              

resposta als casos altament complexes afectats a diferents nivells (social, laboral,           

Salut, educatiu, etc.). Valorar el recuperar la idea de l’equip gestor i referent del cas.  

e. Coordinació Ajuntament i centres de salut mental infantojuvenils per assegurar el           

coneixement de les situacions i la resposta adequada de l’Administració a les            

necessitats dels centres.  

 

12. Recursos acolliment per a persones LGTBI que visquin situacions de violència en el marc de               
les relacions afectives i sexuals, i recursos habitacionals en general (persones trans, joves             
LGTBI de 15 a 18 anys que viuen situacions d’LGTBIfobia en l’àmbit familiar, persones grans). 
 

13. Proveir la ciutat de un recurs d’acollida social d’emergència de curta o mitja estada que               
permeti allotjar i acompanyar a persones sense xarxa familiar (o amb xarxa familiar però que               
no poden assegurar la continuïtat del tractament), sense recursos econòmics ni           
habitacionals; amb processos terapèutics iniciats i que s’enfronten a llistes d’espera, alhora            
de passar d'una fase a un altre en centres assistencials. 

14. Millorar la difusió en l’àmbit municipal, a través dels canals d’assessorament i atenció vers              
dubtes relacionades amb situacions relacionades amb el consum problemàtic i          
socioaddiccions, del telèfon que posa a disposició de la ciutadania en general. Cal garantir              
una bona xarxa local en l’àmbit de drogodependències que contempli administració,           
professionals de la salut , agents socials i entitats on es puguin definir les línies que ajudin a                  
reclamar davant l’àmbit supra local les mancances més urgents i que es veuen encara més               
accentuades per la situació de la COVID19. 

15. Programa de Suport a l’Esport i la Salut  

a) Salut - Protecció i acompanyament: 
● Elaborar un pla de provisió de reserves de materials sanitaris, de proves            

clíniques i d’equips de protecció per a futurs brots o epidèmies.  

● Participació de l’Ajuntament als òrgans de disseny i gestió sanitària a la            
ciutat. 

● Seguiment de la situació de l’atenció primària a la ciutat: pressió           
assistencial, dotació de recursos humans i materials, etc. 
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b) Esport 

a. Garantir el suport i acompanyament a les entitats esportives per tal de realitzar             
activitats i casals durant l’estiu, facilitant els espais necessaris per a la seva             
realització. 

b. Necessitat de reobertura de les instal·lacions municipals esportives el més aviat           
possible segons la normativa de seguretat sanitària prioritari per a professionals . 

c. Recuperació de l’activitat esportiva professional i amateur (infantil, juvenil i sènior).           
o Plantejament de la possibilitat de realitzar casals esportius durant els mesos de             
juliol i/o agost.  

d. Plantejament del format de les escoles de promoció esportiva durant el proper curs             
2020-2021.  

e. Garantir la seguretat de la pràctica esportiva de la ciutadania en espais 

específicament dedicats a la mateixa i sota les mesures sanitàries corresponents.  

f. Supervivència de les entitats esportives socials i de promoció de la ciutat. Massa 

social, personal, necessitats de finançament, subvencions, etc.  

g. Promoció de l’activitat física en edats claus per al desenvolupament físic, psicològic i 

social.  

h. Foment i promoció de l’activitat física segura i de qualitat per a la ciutadania sota la 

supervisió de personal format i qualificat.  

i. Replantejament de projectes i esdeveniments esportius dedicats a la ciutadania 

(Cros Amorós, Mitja Marató Colomenca, Pujada a les Dues Pedres).  

j. Necessitats de conciliació de les famílies amb fills/es en l’àmbit esportiu.  
k. Promoció d’una pràctica esportiva segura – protocols sanitaris adaptats a les 

circumstàncies cada esport (atletisme, fútbol, bàsquet, gimnasos).  

 

16. Programa d’Acció Solidària Cooperació Internacional: 

a. Continuar col·laborant amb l’increment en la cooperació al desenvolupant d’aquells          
països que tenen més necessitats, i han estat fortament sacsejats per aquesta            
pandèmia. així com també donant continuïtat als diferents projectes que es           
realitzaven des de l’àrea. 

b. Mantenir el pressupost del 0’7 en la cooperació internacional descentralitzada per           
garantitzar la solidaritat i l’acompanyament en la gestió dels projectes de           
col·laboració amb aquells països amb més necessitats.  

c. Garantir l’aportació que es realitza a projectes de cooperació i que aquest any no es               
podran portar a terme mitjançant altres projectes que reverteixen en la mateixa            
població diana. 

d. Vacances en pau. Aquest any no hi haurà vacances en Pau a Santa Coloma de               
Gramenet, però tant des d’ACAPS com el Fons Català de Cooperació, hi ha dos              
projectes que necessiten el suport econòmic i acompanyament dels ens locals per            
donar cobertura a les necessitats del poble sahrauí als campaments de persones            
refugiades de Tinduf. 
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● Propostes Reactivació econòmica i model de ciutat 

L’aturada de l’activitat econòmica en una ciutat com Santa Coloma, amb un teixit comercial sempre               
amenaçat per la presència de les grans superfícies i el poder de la ciutat de Barcelona, així com la                   
debilitat del nostre sector productiu, ens obliga a prendre mesures que vinguin al rescat d’un sector                
clau per la vida colomenca. 

El contingut de les nostres propostes busca ajudar als sectors productius, al comerç local, però               
també, en moments en que l’atur i la incertesa a nivel laboral és ceben amb la nostra població,                  
proporcionar les eines que puguin paliar les seves necessitats.  

 

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

 

a. 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. 

b. Exempció de pagament del IBI a persones en situació d´atur, mentre duri la seva situació               

laboral i/o no disposi de ingressos suficients per cobrir les necessitats bàsiques. 

c. Exempció de pagament de tributs i preus públics a les persones en situació d´atur. 

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

superàvit. 

e. Establiment d’un acord local de l’ajuntament amb el comerç de proximitat i els Mercats              

Municipals com a prestadors dels serveis vinculats a les targetes moneder de les ajudes              

socials. 

f. Establiment d’un Programa de microcrèdits a «interès zero», per dotar de liquiditat per a les               

petites empreses, petit comerç, autònoms i economia social que hagin patit les            

conseqüències pel cessament d'activitat de la COVID-19 i puguin tornar a la normalitat i              

impedir acomiadaments i tancaments per falta de liquiditat. 

g. Acompanyament i assessorament personal i jurídic a les diferents PIMEs i persones autònomes             

per la gestió de les demandes de prestacions locals, autonòmiques i estatals. 

 

2. Polítiques actives d’ocupació: 
a. Fer seguiment dels ERTE’s 
b. Control de les concessionàries de l’Ajuntament per tal de garantir els drets laborals de les               

treballadores. 
c. Garantir l’assessorament laboral – sindical. 
d. Assessorament i acompanyament en els tràmits en relació a la demanda i percepció de              

prestacions. 
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e. Informació i seguiment dels protocols sanitaris pel retorn a l’activitat en empreses i Tercer              

Sector: mesures de protecció, EPIS, limitacions sobre col·lectius i persones amb factors de             
risc associats, etc. 

f. A través de Grameimpuls, incrementar els recursos i les accions de reciclatge: cursos de              
formació ocupacional, en competències digitals, executar plans d’ocupació i altres. 

g. Implementar e incrementar substancialment els plans d’ocupació. Que permetin la          
recuperació de l’ocupabilitat i/o l’aprenentatge d’un ofici, i mantinguin actiu el vincle amb el              
mercat laboral de persones en risc d’exclusió social. 

h. Aprofitar els plans locals d’ocupació per cobrir part dels nous llocs de treball sorgits de la                
resposta al Covid19. 

i. Impulsar un pla de creació d’ocupació i igualtat d’oportunitats, que afavoreixi la conciliació             
personal i faciliti la desmercantilització de la vida, en l’horitzó de la plena ocupació, en               
sectors de transició energètica i ecològica i de l’estat del benestar, posant les persones i les                
seves necessitats al centre de la política econòmica. 

j. Planificar el retorn a l’activitat econòmica, empresarial, serveis i comerç. 
k. Personal suficient per a l’atenció en l’àmbit laboral temps de crisi. 
l. Presionar a la Generalitat per tal que la gestió, assesorament i tramitació de l’ingrès mínim               

vital es gestioni directament des de les oficines d’OTG. 
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·  Propostes per a la Cultura 
El món de la cultura ha estat molt afectat per la crisi, el confinament, i l’aturada de l’activitat. Molts                   

projectes s’han anat en orris i els somnis de molts creadors han saltat pels aires. A Santa Coloma                  

hem de cuidar especialment aquest sector. 

Som una ciutat creadora que necessita de la força dels sectors culturals per enriquir la nostra vida i                  

enfortir el nostre teixit social. Amb la cultura fem ciutat i si som una ciutat diversa i plural, s’ha de                    

potenciar l’expressió cultural dels nostres conciutadans.  

Hem d’ajudar als creadors, hem de fer de la cultura una eina per a la recuperació de la nostra ciutat.  

 

1. Eximir d’IBI a tot equipament, entitat o col·lectiu cultural sempre i quan no es desenvolupi               
activitat econòmica. 

2. Activació de les mesures fiscals amb ajornaments i ajudes (per exemple IBI d’equipaments             
culturals - recordar que per nosaltres les llibreries també ho són) i taxes de marquesines de                
teatres, auditoris o altres impostos locals que repercuteixin en serveis culturals. 

3. 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. 

4. Desenvolupar una campanya pública de promoció i posta en valor de la cultura, de la               
formació, de la creació, de la pràctica i de l’accés cultural. 

5. Realitzar un pla conjunt amb la participació d’agents i comunitat cultural. 
6. Garantir l'accés a la cultura de tota la ciutadania. 
7. Efectuar els pagaments pendents d’activitats ja desenvolupades i extensiva a totes les            

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

locals. 
9. Ampliar període en els mesos necessaris (març 2021 de les subvencions anuals o 3 mesos               

des de la sortida estat alarma o en casos excepcionals ajustant al projecte subvencionat) de               
la justificació subvencions atorgades pel 2020. I dels terminis de tramitació de les que              
estiguin pendents del 2019 (cal tenir present que la crisi ha començat en el primer trimestre                
i pot haver-hi casos amb terminis no finalitzats). 

10. Habilitació d’equipaments municipals com ara (Teatre Sagarra) per a la realització           
d’activitats de les entitats culturals de base. Per aforament pot permetre la viabilitat             
d’aquestes. 

11. Promoure les formes d’expressió culturals a càrrec de col·lectius que no participen o no es               
senten representades per l’oferta que es promou tant des de les empreses culturals com des               
de les que promou l’Ajuntament. Santa Coloma, com a ciutat diversa i plural, ha de garantir                
l’accés a la cultura de tots els col·lectius, però també que els i les colomenques coneguin les                 
formes d’expressió que es surtin dels marcs de la cultura eurocèntrica.  

12. Refer el calendari cultural anual , estudiant el manteniment de les Festes Majors o Festivals               
que s’han hagut de suspendre amb una reprogramació o en cas de no ser possible (atenent a                 
les mesures que es puguin adoptar respecte aforaments i actes multitudinaris), pensar en             
formats més reduïts per mantenir programació cultural. I reforçar programacions i           
contractes pel 2021. Potenciar la contractació d’artistes locals en els espectacles promoguts            
per l’ens local. 
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● Emergència Habitacional i Canvi Climàtic 
Si una cosa ha deixat clara aquesta crisi és que necessitem un canvi de paradigma en la nostra relació                   
amb el medi ambient. Ara és el moment per Santa Coloma de recuperar espais per la gent, de fer                   
una ciutat diferent, on les persones estiguin al centre i puguin gaudir d’una qualitat de vida millor. I                  
això passa per una política diferent de relació amb el nostre entorn i la nostra ciutat. Les noves                  
condicions de vida ens indiquen que necessitem espais oberts, carrers peatonals, més espai per les               
persones. I d’això van les nostres propostes.  
A més, un dels grans problemes de la nostra ciutat té a veure amb l’emergència habitacional. Si ja                  
era greu la situació abans de la pandèmia, encara s’ha agreujat més amb aquesta nova situació. Les                 
nostres propostes en aquest sentit, posen novament a la gent al centre. 
 

1. Demanar a l’Agència d’Habitatge de Catalunya la convocatòria extraordinària i urgent d’una            
convocatòria d’ajuts per fer front als deutes en habitatge i subministraments per la situació              
d’emergència del COVID19. 
 

2. Sol·licitar la regulació dels preus del mercat de lloguer. 
 

3. Disponibilitat d’habitatges per a emergències habitacionals. 
 

4. Coordinació municipal amb els Jutjats de Santa Coloma: sol·licitar l’ajornament o paralització            
dels desnonaments que puguin afectar a famílies en situació de alta vulnerabilitat i amb              
menors al seu càrrec fins a disposar d’alternatives habitacionals estables. 
 

5. Incrementar els serveis jurídics intermediació lloguers i hipoteques. 
 

6. Garantir polítiques actives contra el sensellarisme: 
a. Creació d’un fons econòmic per a la creació de places per a l’atenció de les persones                

sense llar.  
b. Implementar un projecte House-First a la ciutat amb alguna entitat local del Tercer             

Sector. 
 

7. Pobresa energètica: garantir els subministraments, actualització de la informació a la           
ciutadania sobre els recursos disponibles i les mesures excepcionals habilitades. 
 

8. Proposar el bicing com a mesura alternativa a l’ús de vehicle 
 

9. Ciutat animalista 
a. Campanya de sensibilització i conscienciació a la ciutadania en l’adopció d’animal i            

Contra l’abandonament.  
b. Incrementar proporcionalment els ajuts al CCAAC i entitats animalistes de la ciutat.            

Degut a l’increment dels casos que han de fer front, derivats de l’emergència             
sanitària.  

c. Creació d’una taula de treball animalista per coordinar i conèixer les situacions del             
món animal.  

 
10. Espai Públic i qualitat ambiental per la gent 
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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. Promoure l’ús social dels parcs, el Riu Besòs i el parc de la Serra de Marina. 

c. Establir controls de medició de l’aire fiables a les zones vulnerables como ara son              
centres educatius i sanitaris, una vegada s’hagi establert la pacificació dels carrers            
prevista.  
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· Seguretat 
Treballar en polítiques de seguretat significa per nosaltres treballar en la prevenció i sobretot en la                
dignificació d’una ciutat que pateix greus problemes de desigualtat. La seguretat creiem que no s’ha               
d’enfocar des d’una perspectiva represiva, s’ha de invertir en recursos de mediació i, sobretot, fer               
front a la situació dels més vulnerables. 
En temps d’angoixa i de por al futur, és fàcil que grups interessats vulguin alterar la convivència                 
d’una ciutat amb missatges d’alarma. Davant això, la nostra proposta de seguretat vol prendre un               
camí diferent.  
 

1. Iniciar un programa de mediació que pugui contribuir a millorar la gestió i resolució dels               
conflictes interpersonals que sorgeixin com a conseqüència o durant la vigència de mesures             
extraordinàries per fer front a la COVID-19. 
 

2. La seguretat ha de venir acompanyada de la dignitat en la vida de les persones que formen                 
una comunitat, i no tan sols de mesures policials. Des de l’Ajuntament s’han de promoure les                
mesures que calguin per garantir recursos públics i presència de l’Administració en els barris              
més desfavorits per tal de fer front a les situacions de pobresa i desigualtat que es viuen. 
 

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