En Samuel Núñez i Amela, Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana, presenta les
següents al·legacions al Pressupost del 2020 de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

AL·LEGACIONS QUE PRESENTA EL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA AL PRESSUPOST
DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
En data 15 de Novembre de 2021 es va aprovar provisionalment el Pressupost de l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet per l'exercici 2022.
L’anunci de l’aprovació inicial del Pressupost municipal va ser publicat al BOPB en data 18 de
novembre de 2021 i ha estat exposat al públic en temps i forma legal perquè qualsevol interessat
pugui presentar les al·legacions pertinents durant els quinze dies hàbils posteriors a la seva publicació,
tal com regulen els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.

LEGISLACIÓ APLICABLE
●

Articles 162 i següents del decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)

●

Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local (LRBRL)

●

Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).

●

Reial decret 1174/1987 de 18 de setembre, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris
de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional

ARGUMENTACIÓ DE LES PROPOSTES
Malgrat les discrepàncies amb l’actual govern municipal, el diàleg és la nostra eina per defensar els
interessos i el benestar de tota la ciutadania i així ho demostrem contínuament. Considerem que cal
enfocar els pressupostos del 2022 amb la idea que siguin uns pressupostos expansius, on es posin a
disposició de la ciutat tots els recursos disponibles.
El pressupost municipal per definició és el pla econòmic i financer que explica com l’Ajuntament
gestiona els diners públics per donar resposta a les necessitats del municipi. En definitiva una carta de
voluntats i desitjos que després caldrà veure si s’executen, o no.
El pressupost serveix per donar resposta a les necessitats del municipi i evidentment les necessitats de
la ciutadania, però aquests pressupostos són la resposta que hi vol donar el govern del Partit Socialista
de Catalunya. Des d'Esquerra Republicana creiem que cal donar respostes amb voluntat d'incidir en la
millora de la ciutat i no només en la gestió diària. Calen uns pressupostos de transformació, que
millorin la vida de la ciutadania i projectin Santa Coloma de Gramenet cap al futur. Una ciutat
pensada per les generacions presents i futures.
Hi ha prioritats amb les que podem coincidir, com les de l’àmbit social, i d’altres en què potser estem
una mica més lluny, sobretot en la forma d’afrontar les solucions als problemes. A continuació els
plantegem com veu aquest grup municipal alguns dels aspectes més importants.

PROPOSTES
SEGURETAT
Actualment està predominant el discurs del risc i l’amenaça en la comunicació de seguretat. Aquest
discurs ha forçat un disseny de les polítiques públiques a curt termini que impedeix la proactivitat de
la planificació estratègica, impulsant accions estrictament reactives. Sens dubte, hem de revertir
aquesta dinàmica centrada en un horitzó de mandat, apostant per les fortaleses i les oportunitats del
sistema, sorgides d’una societat moderna i oberta com la nostra.
L’edifici de la seguretat col·lectiva té els seus fonaments en la cohesió social, es construeix amb la
participació del conjunt de la ciutadania, i se sustenta amb el ciment de polítiques públiques basades,
precisament, en la justícia social.
No serveix només fer inversions en comissaries i més policia per acabar amb els delictes. El model
republicà de seguretat pública va molt més enllà. A banda de protegir les persones, s’ha de garantir un
espai de llibertat, preservar els drets humans en un sentit ampli, i facilitar l’exercici dels drets
fonamentals, apostant per una visió integral i social de la seguretat, basada en el paradigma de la
coresponsabilitat.
Cal una inversió en seguretat que vagi més enllà del fet policial, incidint en polítiques basades en la
creació de comunitats justes i cohesionades. També, una policia de proximitat, propera a la gent i als
comerciants, és a dir, una policia que se senti part de la ciutat, parlar i conèixer els problemes dels
veïns i veïnes, dels carrers i places i donar una oportunitat a noves estratègies de diàleg i mediació,
sense deixar de banda l'exercici de les competències pròpies de la policia local en matèria de civisme.

Proposta primera: Seguretat
1)

Invertim més en civisme per millorar la convivència a la ciutat.

Partida
3100310092
5002269900

Concepte
Pla de civisme

Augment
Quantitat
60.000€

Modificació
160.000€

Variació positiva
100.000€

TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Les respostes que aquest pressupost dóna en matèria de transició ecològica són poc ambicioses.
L'emergència climàtica existeix i afecta a la nostra ciutat i a la salut dels colomencs i colomenques.
L'augment de temperatures farà augmentar de forma significativa el nombre de nits tropicals, és a dir,
aquelles en què la temperatura no baixa dels vint graus. Tant això com l'augment general de la
temperatura mitjana i el nombre de dies tòrrids, en què la temperatura supera els 35 graus, tindrà un
impacte en la salut, sobretot de les persones grans i de les que tenen problemes respiratoris o cardíacs.
Per cada grau d’augment de la temperatura mitjana, el risc de mortalitat s’ha demostrat que
incrementa significativament, sobretot amb una incidència important en la població amb indicadors de
renda més desfavorable.
El canvi climàtic mata i sobretot mata més als pobres. L’impacte de la calor té a veure directament
amb factors com la quantitat de zones verdes o els efectes d’illa de calor que tant hem defensat des del
nostre grup. En aquest sentit, viure a prop de zones verdes disminueix el risc de mort prematura per
qualsevol causa, i només un petit increment en la superfície amb vegetació ja aporta una disminució
d’aquest risc. Per això cal teixir plans estratègics de verd urbà, implantació de teulades verdes i
edificacions municipals sostenibles, així com la potenciació de refugis climàtics allunyats
ideològicament a les clarianes per a concerts.
No trobem en aquests pressupostos una aposta clara per la transformació climàtica de la ciutat, ni la
recuperació dels carrers per a les persones i els comerços. Cal una ciutat més verda i sostenible, un
augment de verd i una reducció d’espais pels cotxes. Volem que disminueixi l'efecte illa de calor, i
una millora de l'estil de vida.

Proposta segona: Transició ecològica
1)
L’Ajuntament ha rebut 25.000€ del Programa per fer front a l’emergència climàtica de la
Generalitat de Catalunya. Preveu la instal·lació de plaques solars en edificis públics o espais públics,
canvi d’enllumenament a LED i inversió en sistema de recollida de residus mitjançant tancaments
intel·ligents. L’Ajuntament podria invertir aquests diners en instal·lar plaques solars i edificar
sosteniblement la residència i habitatge dotacional de les Oliveres afegint una aportació pròpia de
100.000€.

Partida
75007500152
206220100

Concepte
Oliveres.Residència i
habitatge dotacional

Augment
Quantitat
502.000€

Modificació
577.000€

Variació positiva
75.000€

2)
Actualment, l’Ajuntament està reconvertint locals en habitatges. Aquests habitatges poden
esdevenir cases autosuficients, que consumeixin la mínima energía possible i siguin capaços de
produir les seves necessitats energètiques per sí mateixes, a través d’energies renovables.

Partida
7500750015
2206220100

Concepte
Reconversió de locals en
habitatge

Augment
Quantitat
148.000€

Modificació
198.000€

Variació positiva
50.000€

3)
Cal una reestructuració dels carrers per fer-los més amples i accessibles; també, omplir-los de
flors i plantes, i instal·lar-hi sistemes de drenatge sostenible, entre d’altres.
A més, el Carrer Sants es peatonalitzarà. En aquest entorn no hi ha cap zona verda. Es pot realitzar
l’estudi per fer el canvi d’ús d’un solar que ja és públic i que es troba al Carrer Sants núm 1.
Proposem dur a terme l’estudi del canvi d’usos de la pastilla amb referència cadastral
3303713DF3930C qualificada com a “7aD.Equipament comunitari actual de caràcter local. Docent” a
“6b.Parcs i jardins de nova creació de caràcter local” i naturalitzar aquest espai.

Partida
7500750015
1002270600

Concepte
Estudis i treballs tècnics

Augment
Quantitat
733.000€

Modificació
983.000€

Variació positiva
250.000€

4)
Els edificis públics han de ser un exemple on la ciutadania s’emmiralli. S’han d’establir
sistemes i mesures efectives per a la millora de la qualitat ambiental de les diferents tipologies
d’edificis públics existents i nous, per exemple mitjançant la instal·lació de plaques fotovoltaiques. En
aquest sentit, proposem l'elaboració d’un Pla municipal de sostenibilitat d’edificis públics.

Partida
7900 92000
2120100

Concepte
Manteniment d’edificisAdministració general

Augment
Quantitat
300.000€

Modificació
450.000€

Variació positiva
150.000€

5)
S’ha d’aconseguir que els parcs infantils, les places i llocs d’esbarjo de la ciutat es continuin
utilitzant els mesos de calor. També és important que a les escoles i instituts els infants i joves puguin
gaudir i fer ús dels patis de manera segura i atractiva. On no sigui possible la plantació d’arbres i
l’augment de verd, és necessària la instal·lació de diversos sistemes de tendals, pèrgoles i altres
solucions per augmentar els espais d’ombra, serveixi d’exemple la reivindicació que es fa per la
millora del pati de l’escola Riera Alta, entre d’altres.

Partida
7850 17100
2100900

Partida
7900790032
0002130100

Concepte
Manteniment jardins i
mobiliari urbà

Concepte
Manteniment
d’instal·lacions- Escoles

Augment
Quantitat
111.695,10€

Modificació
411.695,10€

Variació positiva
300.000€

Augment
Quantitat
221.000€

Modificació
321.000€

Variació positiva
100.000€

6)
La implantació d’aparcaments de zona verda a tota la ciutat pot comportar molts beneficis..
En primer lloc, afavoreix l’aparcament en superfície dels veïns i veïnes de la ciutat. Aquest fet pot
comportar la baixada dels preus dels parkings. També produeix un canvi del model de mobilitat de les
persones que visiten la ciutat t i un increment de la recaptació sense perjudicar als colomencs i
colomenques, afavorint la seva salut gràcies a la disminució de la contaminació dels vehicles que
visiten la nostra ciutat cada dia afavorint la utilització de la xarxa de transport públic . Aquesta
recaptació extra es podrà destinar a sufragar els costos del servei de grua de la ciutat i generació de
llocs de feina en el control de la zona verda.

Partida
7000700015
3104640000

Partida
3100133012
279903

Concepte
Estudi per implantar la zona
verda

Concepte
AMP arrossegament de
vehicles

Augment
Quantitat
0€

Modificació
70.000€

Variació positiva
70.000€

Reducció
Quantitat
750.000€

Modificació
150.000€

Variació negativa
600.000€

SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS
El següent problema que creiem que aquest pressupost no afronta és la implementació de millores en
el sistema de recollida selectiva de residus. No afrontar aquesta millora implicarà a curt termini que
part del pressupost municipal s’hagi de destinar a l’augment del cànon per la generació de residus,
degut al baix percentatge de reciclatge que té la ciutat. Els diners dels veïns i veïnes de Santa Coloma
de Gramenet serviran per pagar cànons per no reciclar, renunciant a altres partides necessàries per
garantir uns serveis de qualitat.
És un repte per tothom que no pot esperar a ser solucionat, cal invertir en la millora del reciclatge per
revertir la situació.
La creació d’un projecte pilot a mode d’Ecobarri por servir per iniciar aquest procés de transformació
del sistema de recollida de residus.

Proposta tercera: Sistema de recollida de residus
1)
Fer un estudi per la creació d’un pla pilot d’un Ecobarri, és a dir, on s’incrementin els
habitatges sostenibles i les zones verdes, apostant per la disminució del consum d’energia. També on
es puguin instal·lar sistemes de recollida porta a porta i contenidors intel·ligents, entre d’altres. Es
podria aplicar a barris com la Riera Alta, Can Calvet o Safaretjos.

Partida
7610 16212
2270001

Concepte
Estudi Pla Pilot Ecobarri

Afegir partida
Quantitat
0

Modificació
75.000€

Variació positiva
75.000€

CIUTAT EDUCADORA
Cal avançar per fer de Santa Coloma de Gramenet una veritable ciutat educadora, entenent l’educació
com a eix vertebrador de la transformació que requereix la ciutat. Per aconseguir-ho, tinguem present
que l’aprenentatge dels infants i joves es dóna a tota hora i a tot arreu: aules, patis, menjadors, lleure,
a la natura, als carrers, a l’esport, a les associacions, als museus, als centres cívics… S’ha de tenir en
compte la connexió entre els diferents espais i agents que intervenen en l’educació i establir una xarxa
local amb objectius compartits.
Són necessaris, entre d’altres, més recursos econòmics per augmentar el suport pedagògic als infants i
les famílies i més col·laboració entre recursos públics, entitats i escoles per habilitar espais a la ciutat
on poder realitzar un major nombre d’activitats lúdiques i culturals comunitàries.
A més, cal avançar en un projecte d’itineraris segurs i còmodes, els trajectes a les escoles que
incloguin la pacificació viària dels entorns escolars. Construïm una ciutat més amable, més saludable,
més segura i més accessible, especialment per als infants.

Proposta quarta: Ciutat Educadora
1)
Els alumnes de l’Escola Mercè Rodoreda mengen càtering cada dia. Aquesta escola necessita
una cuina operativa per donar als infants menjar fet al moment. Altres millores de disposar de cuina
pròpia seria evitar el transport dels aliments cuinats i per tant la contaminació per fer arribar cada dia
el menú, un major control de la qualitat del menjar en el propi centre i la porssiblitat de treballar amb
productes
de
proximitat,
ecològics
i
sostenibles.
Aquest control de qualitat proper als infants permetria també una major adaptació a les necessitats
reals dels alumnes.
A més de tot això disposar de cuina pròpia a l’escola també permetria la possiblitat de fer-ne ús per
part dels alumnes de manera que poguessin realitzar activitats de cuina i alimentació saludable…

Partida
79007900920
006320101

Concepte
Inversió d’instal·lació Escoles

Afegir partida
Quantitat
0

Modificació
150.000€

Variació positiva
150.000€

2)
Els camins escolars són necessaris per proporcionar itineraris autònoms, segurs i còmodes en
els trajectes de casa a l’escola i també fomenten els valors del respecte, la responsabilitat i la bona
convivència entre tota la comunitat educativa i el barri. Proposem fer un estudi per instaurar els
camins escolars.

Partida
75007500151
002270600

Concepte
Estudis i treballs tècnics

Augment
Quantitat
50.000€

Modificació
120.000€

Variació positiva
70.000€

JOVENTUT
El jovent vol viure a Santa Coloma de Gramenet, però viure no només vol dir venir a dormir. Viure
vol dir tenir una feina a la ciutat, poder emancipar-se i marxar de casa, sentir-se arrelats al territori i
tenir un model d’oci nocturn i cultural adequat a les seves necessitats i demandes. Els i les joves no
volen marxar de Santa Coloma.
Calen uns pressupostos amb més inversió en habitatge social per a ells i elles; més polítiques
adreçades a augmentar la contractació laboral juvenil; més recursos pel foment de la seva participació
en activitats culturals i històriques de la ciutat; i la creació d’una eina de participació directa a
l’Ajuntament com podria ser un Consell Local de Joventut. Els joves són els únics que pateixen i
poden parlar realment dels seus problemes i les seves necessitats. Fem que siguin ells qui decideixin.
Creem eines per a què puguem construir el futur plegats/des.

Proposta cinquena: Joventut
1)
Creació del Consell Local de Joventut, com a òrgan independent de l’Administració, que
permeti al jovent opinar, debatre i participar, com a joves i ciutadans/es actius/ves, sobre el model de
ciutat que volen.

Partida
45016501334
052269901

Concepte
Altres despeses - Creació
Consell Local de Joventut

Afegir partida
Quantitat
0€

Modificació
6.000€

Variació positiva
6.000€

2)
S’han d’augmentar les ajudes destinades al lloguer d'habitatges per part del jovent i donar
resposta a la problemàtica dels preus massa elevats del lloguer a la ciutat.

Partida
73007300231
154890600

Augmentar partida
Concepte
Quantitat
Modificació
CP Ajuts per a l’emancipació 80.000€
280.000€
- llogaters

Variació positiva
200.000€

3)
És necessari dur a terme un estudi sobre la implantació de la masoveria urbana o la cessió
d’ús, com a models alternatius de tinença d’habitatge. Aquests models es poden adaptar millor a les
necessitats de les persones joves. Mitjançant la masoveria urbana, es lloga un habitatge en què una
part del preu es paga amb l’assumpció d’obres de rehabilitació o manteniment de l’habitatge;
mitjançant la cessió d’ús, se cedeix una part d’un habitatge a la persona usuària a llarg termini i
aquesta persona es compromet a pagar una quota. La millor opció és vincular-la a una cooperativa i
que sigui aquesta la que cedeixi l’ús dels habitatges als seus socis.

Partida
75107510121
002270600

Concepte
Estudis i treballs tècnics

Augment
Quantitat
15.000€

Modificació
22.000€

Variació positiva
7.000€

4)
Combatem la precarització laboral del jovent establint un Programa de foment de contractació
de joves en pràctiques, mitjançant una línia d’ajuts a empreses del municipi que efectuin contractes
laborals de pràctiques a joves menors de 30 anys amb una durada mínima de 6 mesos.
També es podria establir un Programa de Joves en Pràctiques que vulguin treballar a l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet, mitjançant un contracte d’una durada màxima de 6 mesos.

Partida
22002000241
014490102

Concepte
CD1 Transferències a
Grameimpuls, SA Programa Juvenil

Afegir partida
Quantitat
0€

Modificació
100.000€

Variació positiva
100.000€

5)
Dur a terme l’estudi del model d’oci juvenil a la ciutat i formular un Programa d’oci alternatiu
pel jovent, centrat especialment en l’oci nocturn. Les activitats del programa s’escolliran garantint la
participació dels joves de la ciutat, tant els i les que formen part de l’associacionisme com a
aquells/aquelles interessades.

Partida
45016501334
052269900

Afegir partida
Concepte
Quantitat
Altres despeses- Programa
0€
oci alternatiu juvenil

Modificació
100.000€

Variació positiva
100.000€

RECULL ACORDS MOCIONS I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Des del 2019 el nostre grup ha presentat diverses iniciatives per donar resposta a necessitats de la
ciutadania, i amb la voluntat de treballar per fer de Santa Coloma de Gramenet una ciutat més
habitable, més sostenible i més justa. Les hem negociat, treballat i en molts casos fins i tot aprovat
amb l’ampli consens d’aquest plenari.
Però ara veiem com, un cop més, aquestes necessitats no han estat recollides en aquest pressupost que
vostès presenten avui, tot i que han estat necessitats reconegudes i aprovades per aquest ple.

Proposta sisena: Recull acords mocions i propostes de resolució
1)
Inhumacions de col·lectius minoritaris i el dret a ser enterrat segons les seves conviccions,
ètiques o espirituals - 8 de juny
●

Realitzar un estudi per a reservar una parcel·la per a les inhumacions de les diferents
conviccions religioses al cementiri municipal per tal de garantir els requisits dels enterraments
d’aquestes, tal com marca la llei. También, per adequar la instal·lació del tanatori municipal
per facilitar espais per a la purificació ritual dels cadàvers i la preparació del cos prèvia a la
inhumació.

Dintre la moció sobre el reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal - 26
d’abril 2021
●

Realitzar un estudi per part de la comissió de patrimoni que determini un espai físic al
municipi de suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal,
gestacional o neonatal.

Partida
75007500151
006190002

2)

Concepte
Altres inversions en
infraestructures

Afegir partida
Quantitat Modificació
0€
30.000€

Variació positiva
30.000€

Establir un espai amb el nom Ramón Rodríguez Delgado a la Biblioteca Can Peixauet i
col·locar un panell en memòria de la seva figura - 8 de juny de 2020.

Refermar el compromís antifeixista de Santa Coloma de Gramenet i la recuperació de la
memòria històrica - 25 de gener de 2021.
●

Dignificar espais dedicats a la memòria històrica com el de l’Alcade José Berruezo o la de
destinar una plaça a l’alcalde Boada i creació d’un espai digne d'homenatge a totes les
víctimes i persones represaliades de la nostra ciutat pel feixisme durant la Guerra Civil, la
dictadura i el feixisme a Europa.

Partida
53005300327
012269900

Concepte
Altres despeses

Augment
Quantitat
34.000€

Modificació
43.000€

Variació positiva
9.000€

3)
●

Mesures per evitar l’addicció al joc - 21 de desembre de 2020
Incrementar la realització, especialment en l'àmbit juvenil, de campanyes de sensibilització,
conscienciació i formació per a prevenir problemes d'addiccions i ludopatia: campanyes
dirigides a joves, famílies, comunitat educativa, associacions, personal tècnic municipal i
població en general.

Partida
62306230231
072279909

Augment
Concepte
Quantitat
Contractes desenvolupament 110.000€
serveis

Modificació
300.000€

Variació positiva
190.000€

4)
Proposta de resolució que demana consolidar els espais provisionals ocupats per establiments
de restauració i dignificar i potenciar l’economia local - 31 de maig de 2021

Partida
72104340022
69900

5)
●
●

Partida
20002000241
014490100

●

Modificació
60.000€

Variació positiva
60.000€

Moció de prevenció municipal d’incendis - 27 de setembre de 2021
Disposar d’un ramat d’ovelles per la gestió forestal i la neteja del sotabosc del Parc de la
Serralada de Marina
Contractació directa d’un forestal o mitjançant conveni de pràctiques amb una universitat
prioritzant els veïns i veïnes de Santa Coloma de Gramenet.

Partida
78501710022
70600

6)

Concepte
Estudis i treballs tècnics

Afegir partida
Quantitat
0€

Concepte
Projecte ramaderia

Concepte
CD1 Transferències a
Grameimpuls,SA
(Subvencions ocupació)

Afegir partida
Quantitat
0€

Modificació
20.000€

Variació positiva
20.000€

Augment
Quantitat
500.000€

Modificació
530.000€

Variació positiva
30.000€

Obrir el carrer major a les persones i regular l’entrada de vehicles privats
Senyal de “prohibit el pas, excepte veïns” al Carrer Rafael Casanova cantonada amb Mossèn
Jaume Gordi i una parella de policies locals a l’alçada de Can Roig i Torres que vigilin qui
respecta i qui no la senyal durant dues setmanes.

Partida
75001710006
190002

Concepte
Obertura Carrer Major
persones

Afegir partida
Quantitat
0€

Modificació
6.000€

Variació positiva
6.000€

En definitiva, l’objectiu és millorar futur de Santa Coloma de Gramenet en un context de crisis
econòmica on cal que totes les administracions facin ara el més gran dels esforços.
Per tot l’exposat, sol·licitem que es tinguin en consideració aquestes al·legacions i que siguin
elevades al Ple de la Corporació per tal de sotmetre-les a votació.

Samuel Núñez i Amela, 10 de desembre de 2021, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

