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CONSTRUCCIÓ NACIONAL

La Nació Catalana es basteix des de la seva base i els municipis són, per tant, una peça fonamental
en el procés de construcció nacional. El programa està amarat de consciència independentista, del
desig d‘una ciutat cohesionada, sostenible i nacionalment compromesa amb la llibertat plena del
nostre país.

Ara al maig, decidim Santa Coloma; al setembre, Catalunya. Les eleccions municipals del maig són
la  primera  volta  de  les  eleccions  plebiscitàries  del  27S.  Cal  assegurar-nos  que  els  vots
independentistes van a partits independentistes. Calen Ajuntaments valents i compromesos amb la
independència. Així mateix, l‘Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha anunciat recentment el seu
pla d‘actuació i la petició als partits polítics que incorporin en el seu programa electoral una sèrie de
compromisos de cara a fer possible una victòria a les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre. 

Hem recollit la demanda de l‘ANC i hem incorporat en el nostre programa electoral la petició
de l‘Assemblea.

1. Complirem amb la campanya “Un país, una bandera” per tal de posar fi a la presència 
de la bandera espanyola en el conjunt dels equipaments municipals i defensarem hissar  
l’estelada al Consistori fins a la proclamació de la República Catalana.

2. Exercirem  la  sobirania  fiscal  en  coordinació  amb  la  Generalitat  i  la  societat  civil  
sobiranista.  Ingressarem l‘IRPF,  l‘IVA i  l‘Impost  de  Societats  a  l‘Agència  Tributària  de  
Catalunya.

3. Impulsarem mocions  de  suport  al  dret  a  decidir,  suport  a  la  sobirania  individual  i  
col·lectiva de la ciutadania de Catalunya i de suport al procés cap a la independència.

4. Donarem  suport  a  les  accions  que  el  nou  Parlament  prengui  per  constituir  la  
República Catalana.

5. Exercirem  i  fomentarem  la  unitat  d’acció  amb  totes  les  forces  polítiques  i  
representants electes compromeses amb el procés i amb el dret a decidir.

6. Donarem suport a qualsevol iniciativa sorgida des de la societat civil colomenca en 
favor tant del dret a l’autodeterminació com de la independència.

7. Impulsar des de l‘Ajuntament la creació de l‘assemblea catalana de càrrecs electes.

8. Declararem Santa Coloma de Gramenet municipi moralment exclòs de la Constitució 
Espanyola.

9. Promourem campanyes per assegurar el caràcter plebiscitari de les properes eleccions 
catalanes.

10. Facilitarem  l‘acció  i  cooperació  amb  les  organitzacions  de  la  societat  civil  
sobiranista: AMI, ANC, Òmnium...
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11. Participarem de forma pro-activa en l‘Associació de Municipis per la Independència  
(AMI).

12. Ens posarem a disposició de les principals institucions del país (Presidència del Govern i 
Parlament) durant tot el procés constituent, des de la declaració fins a la proclamació de la
independència.

13. Cooperarem amb el Govern de la Generalitat en la realització de les estructures d‘estat i 
la internacionalització del procés constituent.
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DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA I TRANSPARÈNCIA

Fer una assemblea dels més de 100.000 veïnes i veïns de la nostra ciutat és una mica ineficient i
per això sembla oportú que deleguin la seva opinió en uns representants. Les regidores i regidors
no són més que això: representants delegats de la sobirania que cada ciutadana i cada ciutadà els
hi hem atorgat democràticament.
Els polítics no poden tenir un poder absolut. Els temes més importants no han de ser decidits per
ells,  sinó  que  han  de  ser  decidits  per  la  ciutadania  en  consultes  populars.  Així  mateix,  les
organitzacions socials que es mouen a cada àmbit han de tenir un grau de responsabilitat en la
gestió i control d’aquests àmbits.
La participació ciutadana ha de permetre una interlocució directa que permeti tant la decisió de la
ciutadania  com  el  control  de  l’acció  de  govern.  No  debades,  hem de  recordar  que  membres
d’anteriors Ajuntaments van robar a la nostra ciutat.
Propostes:

Consells de participació de regidoria

1. Creació de Consells de Participació, a cada regidoria on sigui possible, formats per les 
associacions de l’àrea i, amb dret a veu però no pas vot, de la ciutadania. La regulació  
d’aquests  Consells  serà  establerta  pels  propis  Consells  (organització,  composició,  
votacions...), en base a la proposta que faci l’Ajuntament al respecte.

2.  Els Consells de Participació gestionaran el 50% del pressupost disponible, fent-lo així 
participatiu.

3. Els Consells de Participació exerciran el control sobre la transparència i el lliure accés
de cada una de les regidories, tot establint les dades mínimes que hi han de ser disponibles
per al fàcil i àgil accés de la ciutadania.

4. Els Consells de Participació col·laboraran en la realització de la Consulta Popular que
es farà a meitat de la Legislatura. Cada un dels Consells de Participació proposarà, si ho 
consideren adient, una pregunta per aquesta Consulta.

5. Els Consells de Participació col·laboraran  en la confecció d’un Llibre Blanc sobre el  
futur de la ciutat: Una ciutat habitable.

6. Els Consells de Participació cogestionaran els Casals i centres municipals.

7.  Cada un dels Consells de Participació tindran un funcionari al seu servei.
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Oficines municipals de barri

1. Cada barri haurà de comptar amb una oficina municipal on la ciutadania pugui fer les 
seves gestions municipals.

2. Cada oficina de barri recollirà les demandes, suggeriments i queixes de la ciutadania,
que seran expressades de manera anònima per la ciutadania. Aquesta informació serà  
informatitzada i  publicada amb les possibles respostes o  accions dutes a  termes pels  
representants municipals al respecte.

3. Les oficines de barri també recolliran les problemàtiques individuals. En aquest cas, la
informació serà traslladada només a les regidories corresponents i/o als Grups Municipals i 
Consells de Participació, segons el grau de privacitat del cas que autoritzi la persona. En 
qualsevol cas, la identificació personal serà absolutament protegida.

4. Cada oficina de barri tindrà un regidor o regidora responsable.

5. Serà en aquestes oficines municipals de barri on s’adrecin també les comunicacions 
tant al Síndic de la Ciutadania com a l’Oficina de Drets del Consumidor.

6. Així mateix, s’establiran  convenis de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i 
amb les pertinents oficines estatals per tal de construir una Finestra Única.

Comunicació 

1.  L’Ajuntament informa s’ha de dividir en tres parts:
1) Espai neutre i independent on s’informi dels acords municipals presos o del 
desenvolupament d’aquests;
2) Opinió de cada un dels Grups Municipals;
3) agenda.

2. Creació d’un nou full  informatiu, en principi de difusió mensual,  en que les diferents  
associacions de la ciutat publiquin articles sectorials sobre preocupacions ciutadanes o per 
fer pedagogia social.

3. Cogestió de la ràdio de les organitzacions socials.

4. Foment d’una televisió pròpia municipal (ni que sigui on-line), tot i parlant amb els  
diferents actors del panorama comunicatiu colomenc i organitzacions socials, cercant una 
confluència.

5. Creació d’un servidor on ubicar-se totes les organitzacions socials de la ciutat de  
manera gratuïta.
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Altres propostes

1. Mas  Fonollar,  Casal  de  Joves.  El  Mas  Fonollar  tornarà  a  ser  un  Casal  de  Joves  
gestionat per les organitzacions juvenils de la ciutat.

2. Utilització gratuïta dels espais municipals per a l’organització d’activitats lúdiques i  
culturals no lucratives per part de les associacions de la ciutat.

3.  Els equipaments de la ciutat deixaran de ser gestionats per empreses privades, tot 
fomentant la cogestió ciutadana.

Política municipal

1. A cada política es realitzaran informes d’impacte de benestar: econòmic, de salut i per 
tipus de població (infància, adolescència, adults, gent gran, immigrants, dones i persones 
en risc d’exclusió)

2. Auditoria  de  la  despesa municipal per  tal  de reformular-la  –dialogadament  amb les  
treballadores i treballadors municipals- seguint criteris de racionalitat, eficiència i austeritat. 
Així  mateix,  caldrà  fer  una  auditoria  del  deute,  tot  reclamant  a  tots  els  nivells  les  
responsabilitats individuals i institucionals que se’n derivin.

3. Augment de la responsabilitat i  coresponsabilitat dels treballadors i treballadores  
municipals en la gestió de les seves àrees i en la definició de les seves polítiques.

4. Progessivitat fiscal: qui té menys diners, paga menys.

5. Donar publicitat a les sessions de les comissions informatives.

6. Impulsar que la societat civil organitzada pugui presentar mocions i propostes per al 
seu debat i votació en el Ple sense necessitat que cap grup municipal les assumeixi 
com a pròpies.

7. Web de transparència accessible a la ciutadania i garantirem que hi trobi realment el que
cerca.

8. Impulsarem  un  Consell  Local  de  Joventut, com  una  estructura  independent  de  
l‘Ajuntament, amb la finalitat que esdevingui l‘interlocutor entre el jovent i l‘administració  
local.

9. Establirem pactes d’integritat en l‘àmbit de la contractació pública com a eina per  
ajudar els governs, les empreses i la societat civil a lluitar contra la corrupció en  
l‘àmbit de la contractació pública. Es tracta d‘un procés que inclou un acord signat entre 
un govern i tots els licitadors en qualsevol contracte de l‘Administració. El pacte estableix 
els drets i les obligacions en el sentit que cap de les parts del contracte pagarà, oferirà,  
exigirà o acceptarà suborn, ni participarà en conxorxa amb els competidors per obtenir el 

7



Santa Coloma de Gramenet

contracte. A més, els licitadors estaran obligats a revelar totes les comissions i despeses 
similars pagades que guardin relació amb el contracte. L‘incompliment del pacte d‘integritat 
genera un risc d‘exclusió permanent del licitador.

10. Les ampliacions dels contractes hauran de ser per majoria qualificada de 2/3

11. Introducció de criteris socials i sostenibles en la contractació pública.

12. Impulsarem un codi ètic i d’austeritat que catalogui i reglamenti l‘ús dels espais i  
mitjans  públics.

13. Els viatges, regals institucionals i els menjars i allotjaments hauran de ser aprovades 
per una majoria qualificada de 2/3 parts i publicada la despesa i la seva justificació en
el Full Informatiu. 

14. Establirem un temps de resposta a totes les peticions i escrits de la ciutadania i ens 
comprometem a respectar-lo.

15. Facilitarem la conciliació laboral, personal, formativa i familiar, establint mecanismes 
com l‘administració electrònica i adaptant els horaris de l‘Ajuntament a les necessitats
de la ciutadania.  Afavorirem la incorporació de la perspectiva dels temps a tots els àmbits 
de les polítiques locals.

16. Promourem l'aprovació de plans local sobre els usos del temps al municipi seguint les  
recomanacions realitzades per la iniciativa  “Ara és l'hora,  iniciativa per a la reforma  
horària”.

17. Introduirem, sempre que sigui possible, en l‘ús informàtic de l‘Ajuntament i de tots 
els equipaments municipals el programari lliure.
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EDUCACIÓ

1. Creació d’un Consell de Participació d’Ensenyament que cogestioni aquest àmbit. El 
Consell de Participació estarà conformat per directors de les escoles i instituts, Casal del 
Mestres, representants del professorat, de l’estudiantat i d’AMPAs.

2. Potenciació de diferents models pedagògics a les escoles amb una clara aposta per 
la  innovació i  per  compartir  experiències  entre  els  centres  així  com  per  la  cerca  
d’experiències innovadores en altres centres.

3. Escola,  espai  obert:  negociació  amb  la  Generalitat  i  les  AMPAs  per  tal  que  les  
instal·lacions de les escoles puguin ser utilitzades per a necessitats municipals fora de  
l’horari escolar (des d’aules d’estudi fins a espais per associacions). Com a mínim, els patis 
d’una escola per barri estarà oberta per a que pugui ser utilitzada pels nens i nenes del  
barri.

4. Impuls  d’escoles  de  mares  i  pares  que  fomenti  una  educació  a  casa  empàtica,  
constructiva, i dialogant per sobre la cultura de l’autoritarisme i el càstig, i faciliti  
eines per la resolució pacífica dels conflictes.

5. Planificació de les extraescolars per barri, tot negociant amb les AMPAs , de manera 
que hi pugui haver una diversificació que, d’una banda, permeti ampliar l’oferta i, d’altra  
banda, aconsegueixi una major eficiència. Caldrà estudiar amb les AMPAs com traslladar 
els nens i nenes d’una escola a una altra per realitzar les extraescolars.

6. Es cercarà que totes les extraescolars siguin realitzades per empreses o persones de
la ciutat.

7. Negociar amb les AMPAs una tarificació única de les extraescolars de manera que 
l’Ajuntament se’n pugui fer càrrec de la gestió, tot permetent que les activitats més 
exitoses puguin  compensar  aquelles  que  ho  són  menys,  però  que  es  consideren  
importants, alhora que incorporant una tarificació social de les extraescolars, segons renda, 
per permetre l’accés de tothom.

8. Les activitats extraescolars disposaran d’una oferta específica per a nens i nenes  
amb dificultats d’aprenentatge i/o inserció.

9. Connexió Escola-Ciutat: Foment de la vida social i cultural de la ciutat entre les famílies 
escolars, entre d’altres, amb un panell informatiu a cada centre escolar amb la programació 
setmanal  d’activitats  dirigides  a  la  infància  o  adolescència.  Així  mateix,  també caldria  
potenciar l’entrada a les escoles i instituts d’artistes i companyies artístiques locals.

10. Creació d’un Pla d’Universitats per tal que el màxim d’estudiants universitaris puguin 
fer les pràctiques de la carrera a la ciutat,  tant  per l’Ajuntament o d’altres institucions  
públiques com per d’altres empreses o organitzacions de la ciutat.
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11. Tarificació social  en preus de matrícules d’escoles bressol,  escoles  artístiques i  
activitats de lleure.

12. Beques menjador del 100% en el cas de famílies que ho necessitin.

13. Oferta adequada de places d’aules d’estudi i uns horaris adequats, especialment en 
època d‘exàmens.

14. Estudiarem  la  necessitat  d‘incrementar  el  nombre  de  places  públiques  d’escola  
bressol i  la viabilitat de les comatrícules en aquells casos en què diverses famílies  
comparteixin l‘horari d‘escolarització.

15. Impuls de mètodes pedagògics que redueixin la necessitat de llibres de text.  Així  
mateix, impuls de fórmules de compartiment.

16. Per  tal  de  que  no  es  malbarati  menjar,  ens  comprometem  a  donar  als  centres  
educatius totes les facilitats possibles per a que puguin establir mecanismes  
d’aprofitament  d’àpats sobrants,  beneficiant-se  famílies  d‘alumnes  amb  necessitats  
econòmiques.

17. Impulsarem l‘ensenyament d’arts plàstiques i disseny.

18. Fomentarem tallers de cooperativisme, emprenedoria i economia social al Batxillerat i
als cicles formatius que s‘imparteixen a la nostra ciutat. Garantirem que l‘alumnat dels 
instituts puguin accedir a unes pràctiques ofertes per empreses i entitats de la ciutat.

Esport

1. Revisarem  els  preus  de  les  instal·lacions  esportives  públiques  per  tal  d‘aplicar  
mesures  que  afavoreixin  aquells  col·lectius  que  disposen  de  menys  recursos  
econòmics.

2. Promocionarem l‘esport  lliure obrint  els  equipaments esportius i  els  patis  de les  
escoles en horari no lectiu per a permetre que l‘activitat física es desenvolupi als  
barris.

3. Desplegarem un pla de promoció esportiva de la gent gran, tant en centres municipals 
com organitzant activitats fisicoesportives als centres de gent gran.

4. Ubicarem a cada equipament municipal de la ciutat un codi que indicarà els valors de 
la pràctica esportiva,  que com a font de salut física i  mental i  de convivència, ha de  
fomentar. Treballarem per tal que les entitats esportives se sumin a la proposta.

5. Impuls de l’esport escolar i de base.
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CULTURA

1. Consell  de  Participació,  dividit  en dos grups: 1)  Activitats  artístiques  i  2)  Cultura  i  
Patrimoni

2. El Consell de Participació de Cultura i Patrimoni exercirà les següents funcions:
A) Cogestió dels museus, tot fomentant l’adaptació a diferents nivells de 

coneixement, i en particular, adreçats a la infància.
B) Cogestió de les biblioteques, tot racionalitzant i diversificant l’organització dels 

espais i el fons bibliogràfics, en negociació amb les escoles i instituts. En aquest 
sentit, es procurarà tenir un fons bibliogràfic que pugui ser útil als estudiants.

C) Cogestió del patrimoni, impulsant panells explicatius –complementats amb Codis 
QRs- a tot el patrimoni cultural de la ciutat, així com a aquells espais que permetin 
conèixer la història local. En aquest sentit, es considera oportú recuperar la nostra 
memòria històrica del darrer segle, concentrant-nos en 3 aspectes:

a) immigració; 
b) República i repressió feixista; 
c) lluites veïnals.
d) Organització i foment de cursos, xerrades, ponències i debats filosòfics, 
culturals, pedagògics, etc...

3. El Consell de Participació d’Activitats  artístiques:
A) Cogestió de les festes populars i fires culturals que tradicionalment es fan a 

la ciutat, a l’hora que impulsar-ne de noves, si es consideren adients (en particular, 
aquelles que fomentin la multiculturalitat i la interculturalitat). La Comissió de Festes
quedarà integrada en aquest Consell de Participació.

B) Cogestió de la programació i difusió de les activitats culturals, tot realitzant un 
programa per estació de l’any, en que s’hi recullin totes les activitats previstes i que 
permeti el coneixement de les associacions per poder encaixar les no previstes. 
Així mateix, es buscarà la difusió setmanal de la programació cultural en tots els 
centres i espais públics (des de la porta de l’Ajuntament a les escoles)

C) Foment de la diversitat d’espais, tot cercant l’equilibri d’oferta entre barris, i 
l’aprofitament dels espais públics (des del carrer al Teatre Municipal, passant per 
les escoles) i privats de creació o difusió artística i cultural de la ciutat (Ateneu, Ca 
la Sisqueta o bars i llibreries que inclouen programació cultural)

D) Foment de la diversitat cultural i la interculturalitat

4. Revisió de la toponímia i el nomenclàtor dels carrers, tot aplicant criteris de laïcisme 
alhora que corregint el dèficit de gènere.

5. Afavorirem  la  celebració  de  festes  populars  (Cap  d‘Any,  Carnaval,  Sant  Joan,…)  
prioritzant el model participatiu proposat per les entitats locals.

6. Cicles de concerts amb grups novells locals.

7. Fomentarem opcions alternatives d’oci (espais per a compartir jocs de taula, jocs de rol, 
partides de cartes...). Assolirem una programació d‘aquest oci promoguda pel propi jovent.
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8. Impuls de cicles de cinema i cinema a la fresca a l‘estiu.

9. Foment  de  la  creació  artística i  dels  espais  de  creació  artística  en  tots  els  àmbits.  
Recuperació de la Central Escènica.

10. Promoció d‘obra d‘artistes  locals mitjançant el web municipal, facilitant-los un punt de  
trobada i contacte virtual amb persones programadores, artistes i autores de la resta del  
país.
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POLÍTICA COMERCIAL I ECONÒMICA

1. Creació d’un telèfon i una web de Compra a la ciutat des del quals s’assessori a la  
població dels comerços, empreses i autònoms de la ciutat que poden satisfer les seves  
demandes.

2. Pla de modernització de les empreses i comerços locals, tot incorporant les noves  
tecnologies i la possibilitat de compra i venda per internet.

3. Pla d’eficiència comercial, tot cercant l’especialització i la diversitat del comerç local  
amb l’objectiu de tenir una oferta comercial per barri a mida del consumidor.

4. Realitzar la Campanya Si ets de Santa Coloma, compra a Santa Coloma, tot informant a
la ciutadania del benefici que té per a tothom que gastem els nostres diners a la ciutat.

5. Potenciació del  comerç local i  de proximitat, en detriment de supermercats i  grans  
superfícies.

6. Creació d’una base de dades de totes les empreses, autònoms i comerços de la ciutat
i estudiar la seva viabilitat.

7. Impuls d’una programació de fires, mercats i botigues al carrer. Entre d’altres, la fira de
l’estoc per tal que els comerços de la ciutat puguin donar sortida als seus productes, tot  
aplicant rebaixant per a la ciutadania.

8. Impuls d’un pacte comercial per l’inici de les rebaixes.

9. Eix comercial peatonal a cada barri.

10. Potenciació dels mercats municipals.  Estudiar  fórmules per  que els  mercats  puguin  
competir amb les grans superfícies (per exemple fórmules de pagament centralitzat).

11.  Creació d’etiquetes pels Comerços de la Ciutat:
- Economia Social i cooperativa
- Economia verda
- Comerç accessible
- Comerç Sostenible
- Comerç Socialment Just
- Botiga Amiga, amb descomptes per a persones aturades
- Botiga Amiga de la Infància, amb espais per l’entreteniment de la infància
- Botiga Amiga d’animals, que hi permeten l’accés.

12. Potenciació  del  turisme  gastronòmic  a  la  ciutat,  tot  impulsant  la  diversificació  
gastronòmica de qualitat i, en particular, la diversitat cultural de la gastronomia. Impulsar  
fires anuals per donar-la a conèixer.

13. Tota despesa municipal es procurarà fer-la a la ciutat, incentivant la productivitat fins i 
tot de coses que no s’hi produeixen, com per exemple, mobiliari de parcs infantils o pilons 
de les voreres.
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14. Potenciarem les entitats de l‘Economia Social i les cooperatives, així com l’economia  
verda.

15 Potenciarem les empreses que adoptin polítiques igualitàries i ofereixin més protecció 
als treballadors i les treballadores, així com aquelles amb criteris de sostenibilitat ecològica.

16.  Impuls del cooperativisme i l’autoocupació

17. Impuls de fórmules de cotreball.

18. Donarem a conèixer les iniciatives de desenvolupament dels productes de proximitat 
i de temporada. Slow food i Km 0.

19. Promourem  el  consum  de  productes  de  la  terra  autòctons,  de  proximitat  i  de  
temporada. En aquest sentit, promourem les cooperatives de consum i de producció locals.

20. Potenciar Santa Coloma com a municipi turístic, establint rutes per Torribera, passant 
pel veí Monestir de la Murtra, i fins al Poblat ibèric del Puig Castellar. Informar des de l’hotel
de la ciutat. Crear una APP explicativa de la ruta, des d’un punt de vista natural, històric i 
paisatgístic.

21. Estudiar la viabilitat d’una moneda pròpia en format electrònic.

22. Tenir els diners municipals només en entitats financeres que inverteixin en la ciutat.
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URBANISME

1. Objectiu: Ciutat habitable. Promourem la realització del Llibre Blanc Una ciutat habitable, 
basat en assemblees ciutadanes de barri per determinar les mancances de cada barri per 
tal que sigui còmode per tothom. S’estimularà la necessitat de detectar les necessitats  
quotidianes (bancs, ombres, zones infantils, fonts, zones de lleure...) i la invitació a repensar
la ciutat En tal sentit, es tindrà present l’opinió de tots els col·lectius: infància, jovent, gent 
gran, persones amb discapacitat...

2. Projecte urbanístic de barri. Cada barri determinarà, en diàleg amb l’Ajuntament, quines 
són les seves necessitats urbanístiques, que quedaran recollides en un pla d’actuació que 
serà el que seguirà l’Ajuntament a l’hora de fer les intervencions urbanístiques, tot tenint  
present la inclusió de tots els col·lectius.

3. Recuperació de l’espai públic com a espai de trobada, i no només de pas.

4. Manteniment de tot el sòl i equipaments públics disponibles en l’actualitat.

5. Potenciació  d’un  disseny  urbanístic  propi, original,  protagonitzat  pels  arquitectes  i  
artistes de la ciutat.

6. Soterrament total de la B-20, tot reclamant a l’Estat la seva responsabilitat en una  
partida pressupostària no complerta i que ERC reclama als Presupostos de l’Estat  
any rera any. En cas d’enquistament de la situació, l’Ajuntament impulsarà les accions  
oportunes per fer una reclamació eficaç (que pot arribar a talls en la carretera).

7. Apostarem per un model de ciutat policèntrica (slow city).

8. Totes les voreres han de permetre l’accés d’una cadira de rodes o cotxet infantil.

9. Illes de vianants, amb carrers peatonals, a tots els barris (tot estudiant la possibilitat,  
segons la necessitat, d’aparcament exclusivament en horari nocturn).

10. Fer peatonals tots els carrers que tinguin l’entrada a una escola, institut, centres de 
gent gran, etc... En cas que no sigui possible fer-ho peatonal per ser una principal artèria 
viària  de la  ciutat,  garantir  voreres  amples  i  accés  restringit  en  determinades franges  
horàries.

11. Promourem l‘ús de la bicicleta en la trama urbana i en desplaçaments interurbans  
curts i planers.

12. Apostarem per la crear, consolidació o extensió d‘una xarxa de carrils bici coherent i 
segura que tingui en compte la suficiència i la continuïtat dels itineraris. Completarem 
la xarxa actual per tal que permeti la connectivitat entre el centre i els diferents barris i  
alhora connecti amb les diferents xarxes de bicis de les ciutats veïnes.

13. Reclamar a les instàncies oportunes una reestructuració de les tarifes del transport 
públic, amb reduccions tant per l’ús quotidià com per les persones en situació d’atur o  
exclusió social.
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HABITATGE

1. No es construirà ni un pam més de terra a la ciutat. Si algun espai dels ja construïts  
queda alliberat, el barri haurà de decidir si aquell espai serveix per esponjar la ciutat o per 
construir un nou equipament.

2. Les promocions d’habitatges només es faran mitjançant cooperatives d’habitatge.

3. 100% dels habitatges públics al lloguer.

4. Crearem habitatges de lloguer social per als casos d‘emergència i d‘exclusió social.

5. Residències de gent gran municipals i cooperatives, on la gent gran visqui en el seu 
pis,  però  mantingui  uns  serveis  d’atenció  comunitària,  finançats  segons  la  capacitat  
econòmica del beneficiari.

6. Farem  un  pla  específic  d‘habitatge  tutelat  per  a  gent  gran  i  crearem  un  parc  
d‘habitatges tutelats per a persones discapacitades.

7. Desenvoluparem mesures per recuperar habitatge buits i posar-los al servei de la  
ciutadania, en  especial  als  segments  de  població  amb  dificultats,  a  través  de  la  
rehabilitació i de procurar que promocions privades sense vendre passin a règim de  
lloguer  —amb o  sense  opció  de  compra— i,  preferentment,  a  lloguer  protegit,  i  amb  
tasques de mediació amb els propietaris, entre d‘altres.

8. Penalitzarem  els  habitatges  buits.  Aplicarem  un  recàrrec  de  l‘IBI  als  habitatges  
desocupats després d‘una execució hipotecària.

9. No col·laborarem amb entitats bancàries que desnonin famílies sense alternatives  
d’habitatge.

10. Incentivarem les polítiques d‘innovació en la rehabilitació i construcció d‘habitatge, 
especialment en els sistemes d‘eficiència i estalvi energètic.

11. Els  habitatges  construïts  i  rehabilitats  han  d‘avançar  en  l‘objectiu  del  consum  
energètic zero (plaques solars, recollida d‘aigües pluvials i grises…).

12. Prevenir i rehabilitar les situacions d’infrahabitatge.
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MEDI AMBIENT

1. Can Zam, parc verd i frondós. ERC insisteix en defensar el plànol de parc verd que va 
proposar fa una dècada.

2. Valorització de la Serralada de Marina, tot cogestionant amb les associacions de veïns i 
ecologistes la seva adequació i impulsant rutes per caminants i per a bicicletes.

3. Posarem  en  marxa  un  pla  de  reducció  i  minimització  de  residus  domèstics  i  
comercials i contra el malbaratament alimentari. Establirem mesures i normatives que 
facilitin la disminució del consum d‘aigua, així com el seu aprofitament i reaprofitament.

4. Ampliarem en nombre de punts de recollida d’oli usat domèstic.

5. Vetllarem pel manteniment i, on sigui possible, l’increment de l‘espai verd urbà.

6. Millorarem la recollida de residus, analitzant els sistemes de recollida, horaris, neteja de 
contenidors i recollida de residus comercials.

7. Oposició a la MAT

8. Impulsar  un  pla  d’autosuficiència  energètica, en  una  primera  fase  per  tots  els  
equipaments municipals.

9. Eficiència energètica en el mobiliari urbà i equipaments municipals.

10. No  col·laborar  amb  l’oligopoli  energètic  estatal,  que  és  qui  dissenya  la  política  
energètica  que  abusa  dels  preus  i  dels  recursos  naturals  i  apostar  per  companyies  
elèctriques d’energia 100% renovable, especialment cooperatives.

11.  Pedagogia i acció municipal per una Nova Cultura de l’Aigua.

12. Control de les emissions contaminants relacionades amb el trànsit.

13. Control de la contaminació acústica i elaboració de mapes de soroll.

14. Impulsar el programa d’horts urbans.

15. Foment  de  connexions  biològiques  entre  els  espais  oberts,  espais  construïts  i  
masses forestals.
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MOBILITAT

1. Establiment de carrers per a ús exclusiu de vianants i bicicletes

2. Augment de les zones de moderació de velocitat (10,20,30)

3. Millorar  accessibilitat,  especialment  a  tots  els  serveis  públics, i  fomentar-la  als  
comerços de la ciutat. Supressió de les barreres arquitectòniques.

4. Optimitzar  el  temps  del  semàfor, de  manera  que  la  gent  gran  pugui  passar  
tranquil·lament.

5. Dignificació de les parades de transport públic.
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POLÍTICA SOCIAL

1. Implementarem una reducció de l’IBI a aquelles persones amb recursos econòmics 
limitats (atur o ingressos precaris).

2. Nou pla d’inclusió social, on establirem les prioritats i estratègies de les polítiques socials 
per tal de fer front a les situacions de pobresa i precarietat. Aquest pla s‘adequarà als  
canvis socials i econòmics per adaptar-se a les necessitats reals en cada moment.

3. El  pla  d’inclusió  social  estarà  finançat  per  un fons de  solidaritat,  amb recursos  
municipals i supramunicipals. Dins d‘aquest fons, inclourem una dotació pressupostària 
de rescat familiar per aquells casos d‘emergència social.

4. El  pla  d’inclusió  social  inclourà  totes  aquelles  polítiques  referents  a  la  pobresa  
energètica, infantil, juvenil, habitatge, alimentació, educació, lleure i esports.

5. El  pla  d’inclusió  social  comptarà  amb la  creació  d‘una taula  d’entitats  contra  la  
pobresa que exercirà d‘Observatori permanent sobre la situació social al municipi.

6. Establirem la història social compartida. Una base de dades compartida entre totes les 
àrees  administratives  de  l‘Ajuntament  (especialment  serveis  socials-habitatge-educació-
salut) per tal de coordinar les accions i millorar-ne l‘eficàcia i l‘eficiència.

7. Dotarem d‘un parc d’habitatge social que pugui atendre les necessitats de persones 
en situació d‘emergència social, i ampliarem el servei amb habitatges tutelats municipals 
destinades a persones amb situació estructural de suport.

8. Assegurarem els subministraments bàsics d‘aigua, llum i gas a totes les famílies en 
risc d’exclusió.

9. Implementarem el  Decret  contra  la  pobresa energètica  aprovat  pel  Parlament  de  
Catalunya.

10. Estarem especialment amatents en relació a  la  pobresa infantil  i  a  situacions de  
dèficit alimentari. Garantirem l‘accés de tots els infants, durant tot l‘any, als menjadors  
escolars.

11. Ens  comprometem  a  garantir  l‘autonomia  i  la  suficiència  alimentària  de  tota  la  
població.

12. Desenvoluparem accions de formació i suport a les persones que tenen cura de les 
persones dependents.

13. Potenciarem aquelles accions comunitàries, exemple banc del temps i banc d‘aliments 
com una forma d‘aprofitament dels recursos comunitaris.

14. Treballarem  activament  i  transversalment  per  prevenir  les  situacions  de  
maltractament especialment per a la infància, les dones i la gent gran.

23



Santa Coloma de Gramenet

24



Santa Coloma de Gramenet

SALUT

1. Defensarem el sistema públic de salut en el nostre territori, la seva qualitat, les seves 
prestacions i l‘accés equitatiu.

2. Ens  oposarem  a  les  retallades,  tancaments,  reducció  d‘horaris  i  serveis  i  a  la  
privatització sanitària. Ens oposem a la reducció de serveis d’ambulància. Denunciarem 
les llistes d‘espera,  així  com les retallades salarials i  l‘empitjorament de les condicions  
laborals dels i les professionals.

3. Impulsarem l'atenció comunitària des dels centres de salut i els serveis socials que han
de permetre els diagnòstics i l‘atenció sociosanitària integral.

4. Salut a totes les polítiques, introduint criteris de salut en totes les polítiques, de  
manera transversal.

5. Defensarem que les persones amb malaltia crònica i dependència rebin l‘atenció i  
cobertures públiques que els corresponen.

6. Farem campanyes informatives sobre les conseqüències del sedentarisme per a la  
salut a curt i llarg termini.

7. Prioritzarem iniciatives i dissenyarem estratègies per promoure la vida independent 
de les persones grans, tant al seu domicili com a la comunitat, com a element per a la 
millora de la seva salut en general.

8. Promourem mesures per limitar al  màxim les radiacions provinents  de l‘espectre  
electromagnètic.

9. Vetllarem  pel  desplegament  efectiu  d‘aparells  desfibril·ladors  als  equipaments  
públics.

10. Implantarem als centres educatius diferents xerrades de primers auxilis que permetin
dur  a  terme  una  atenció  bàsica immediata  davant  de  situacions  que  se‘ns  poden  
presentar en el nostre dia a dia.

11. Catàleg de les teràpies alternatives de la ciutat, seguint els criteris de la consensuada llei 
catalana.

12. Connexió dels CAPS amb serveis d’atenció psicosocial i assessorament l’alimentació 
sana i hàbits saludables.

13. Reforçarem  els  programes  d‘educació  sexual, l‘atenció  a  la  planificació  familiar,  
fomentarem l‘ús del preservatiu, els programes de prevenció i informació sobre les malalties
de  transmissió  sexual  i  els  programes  de  prevenció  i  informació  sobre  els  trastorns  
alimentaris i la salut mental en col·laboració amb entitats sanitàries locals dins i fora dels 
centres educatius.

14. Informarem el jovent dels diferents mètodes anticonceptius i d‘avortament que poden
utilitzar, explicant-ne també les conseqüències negatives que poden tenir.
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15. Vetllarem específicament per l‘atenció i  la no discriminació de les persones amb  
VIH/SIDA i altres malalties de transmissió sexual.

16. Realitzarem campanyes i reforçarem els programes de prevenció i informació sobre 
la drogodependència, l‘alcoholisme i el tabaquisme.
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DRETS, JUSTÍCIA I SEGURETAT

1. Garantir el compliment dels Drets Humans per tota la ciutadania del municipi, des del dret 
a la sanitat al de la participació política.

2.  Garantir els drets socials i polítics de tota la ciutadania del municipi.

3. Defensar activament la igualtat i la dignitat de totes les persones i col·lectius: tolerància 
zero amb conductes discriminatòries com ara les xenòfobes i racistes, masclistes o 
homofòbiques i transfòbiques. Eradicació dels llenguatges institucionals que reforcen  
estereotips discriminatoris.

4. Assistència jurídica i psicosocial per a la ciutadania que veu vulnerats els seus drets 
bàsics.

5.  Intervenció policial dirigida exclusivament a delictes.

6.  Resolució dels problemes de convivència des de l’educació i el treball social.

7.  Impulsar  la  mediació  i  altres  fórmules  pacífiques  i  dialogades  de  resolució  de  
conflictes, fins i tot en casos inicialment judicialitzats.

8. Impulsar que els jutjats de la ciutat generalitzin, en els casos oportuns, les penes  
alternatives a la presó i, en tot cas, els treballs en benefici de la comunitat.

9. Estretar el control policial sobre els grups feixistes de la ciutat.

10. Potenciar la configuració d’una policia de proximitat i fomentar l’ús de la bicicleta per
fer les seves rondes.

11. Permetre  l’esbarjo  del  jovent  sense  assetjament  policial  sempre  que  no  estiguin  
generant molèsties a d’altres veïnes o veïns o malbaratin el mobiliari urbà.

12. Prohibir les identificacions per motius ètnics o racials. Lliurar una papereta justificativa 
en cada una de les identificacions.

13.  Potenciar la interculturalitat de mediadors socials.

14. Subordinar l’actuació de la Policia Nacional de Catalunya i altres cossos policials a 
les directrius de l’Ajuntament, que haurà d’estar informat de les actuacions policials.
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SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

1. Impulsarem la defensa pública i política de l‘àmbit de la cooperació i les relacions 
exteriors del municipi de Santa Coloma i destinarem el 1% del pressupost municipal a 
actuacions de cooperació local amb els països, eixos i àmbits prioritaris.

2. Elaborarem el pla director en matèria de cooperació descentralitzada per al període 
2015- 2019, segons  avaluació  estratègica  i  operativa  del  pla  precedent,  i  en  clau  
participativa  amb  els  actors  implicats  en  el  desenvolupament  de  les  actuacions  de  
cooperació municipal. 

3. Formació  de  les  associacions  de  solidaritat  i  cooperació  de  la  ciutat, per  tal  
d’aconseguir  una  cooperació  que  no  sigui  assistencial  i  una  solidaritat  basada  en  la  
modificació de les estructures internacionals que provoquen les desigualtats

4. Potenciar  la  concentració  de  projectes  en  les  ciutats  agermanades:  Jalapa  
(Nicaragua), Villa El Salvador (Perú), Edchera (RASD) i La Habana del Este (Cuba).

5. Impuls de projectes sostenibles ecològicament i econòmicament en el temps.

6. Impuls de projectes que cerquin el  progrés social  i  econòmic de les poblacions  
receptores,  tot  fiscalitzant  l’estabilitat  dels  projectes  i  l’impacte  en  els  col·lectius  
beneficiaris.

7. Centralitzar la recollida de fons davant de catàstrofes naturals i emergències socials i
sanitàries i vehicular-les mitjançant organitzacions transparents i coherents amb el  
progrés social.

8. Proclamació de Santa Coloma de Gramenet com a ciutat pacifista, essent considerat 
l’Exèrcit espanyol com a institució non grata a la ciutat, no podent-se fer proselitisme ni en 
les institucions ni en els carrers de la ciutat. 

9. Assessorament gratuït sobre l’objecció fiscal militar. Impuls de campanyes insubmissió 
militar en les campanyes de la declaració de la renda.

10. No tenir diners en entitats financeres que inverteixin en armament.
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