DICTAMEN DE PROPOSTES I RECOMENACIONS DEL
CONSELL GENERAL DE CIUTAT EN RELACIÓ AL PLA
D’ACTUACIÓ DE MANDAT 2004-07
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NODAT I SIGNATURA ELECTRÒNICA
- Promoure les Tecnologies de la informació i la comunicació com a mitjà de
difusió i participació de l’activitat ciutadana.
- Desenvolupar de manera conjunta amb la Generalitat un pla específic
d’extensió d’internet, (i punts de connexió), als centres educatius a més dels
centres cívics. Aquestes instal·lacions també es podrien utilitzar per a les
escoles d’adults, les activitats de les Associació de Mares i Pares
d’Alumnes ,...
- Exigència (a través de la negociació amb les empreses) que els costos
d’accés a la xarxa siguin similars als europeus.
- Cal tenir en compte donar servei a les persones discapacitades: Equips
adequats i accessibilitat als serveis.
- Assegurar que arribi a el màxim nombre de persones en base a les
següents premisses:
· Definir concretament els criteris d’implementació de les Tecnologies
de la informació i la comunicació
· Garantir una bona difusió
· Avançar cap a l’accés per a tothom
· Evitar barreres que impedeixin l’accés a les Tecnologies de la
informació i la comunicació .
- Potenciar que tots els regidors utilitzin el correu electrònic com a
mecanisme de comunicació habitual amb la ciutadania. En aquest sentit
també fer que els plens puguin ser seguits i retransmesos a partir d’internet.
REACTIVACIÓ ECONÒMICA
- Dedicar una sessió monogràfica sectorial del Consell de Ciutat a la situació
del comerç local.
- Potenciar aquells comerços que generin valor afegit.
- Tenir en compte el petit comerç ja existent a la ciutat i ampliar la
corresponent reactivació a tots els barris.
- Complementar les estratègies de reactivació a:
· La indústria (manipulació i serveis; indústria neta)

·
·
·

Creació d’empreses
Impuls de l’autoocupació
Impuls d’indústria autòctona

- Accés de tota la població immigrada, empadronada en el municipi, a assistir
a cursos de formació ocupacional. Contemplar la possibilitat de que els qui
no tenen DNI assisteixin com a oients.
- Referent a l’analfabetització digital, apostar, a més a més de la formació
continuada, per una educació de base.
- No queda clar al document com es vol dinamitzar el comerç ni com s’hi ha
d’incorporar les Tecnologies de la informació i la comunicació .
NOVES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
- Cal un major coneixement de les necessitats esportives de la població. A
partir d’aquí cal veure quin tipus d’instal·lacions es necessiten.
- Treballar des del Consell Comarcal la proposta d’ instal·lacions esportives
per a esports minoritaris.
Vetllar per a que totes les instal·lacions esportives compleixin les pertinents
normatives (mides de les pistes,...).
- El foment de l’esport no només passa pels equipaments sinó també per una
política decidida de potenciar l’esport de base.
- Reserva de Can Sisteré per a una futura ampliació dels serveis de
l’ajuntament.
- Les instal·lacions esportives són poques (tot i el Pla d’Actuació de Mandat),
i deficientment ateses.
- Optimitzar els recursos ja disponibles: les pistes de les escoles p.ex.
· estudiar l’ús per part de la ciutadania i entitats del barri.
- Estudiar la creació d’un camp de gespa natural per l’equip de futbol
Gramenet, juntament amb un pla d’equipaments esportius i comarcals.
- El camp municipal ha de ser més obert en el seu ús a tothom. No ha de ser
només d’un club.
- Quotes més accessibles als centres municipals esportius. Impulsar
descomptes especials i bonificacions a col·lectius específics per garantir el
gaudi de l’esport.

- S’han de redefinir els criteris pels quals s’atorguen els diners als clubs.
- Enfortiment i concentració de les entitats esportives.
ATENCIÓ A LES PERSONES / BENESTAR I SALUT PER TOTHOM
- Prioritzar una pedagogia social enfront la exclusivament urbanística.
- Hi ha d’haver de forma manifesta que les remodelacions dels barris han
d’anar acompanyades d’accions socials.
- En l’apartat social del Pla d’Actuació de Mandat es fa palesa la necessitat
de concretar en programes i en especificar el pressupost.
Relacions interadminsitratives
- Demanar a la Generalitat:
· Ampliació de Recursos en l’àrea de la dona C/ Irlanda.
· Ampliar l’acompanyament en educació i altres a través del Centre
d’Informació i Assessorament a Persones Estrangeres .
· Construir més Centres d’Atenció Primària de Salut , no només al
centre, amb major personal sanitari (reducció llistes d’espera,...) i
ampliació dels serveis de Rehabilitació i Traumatologia.
· Crear una àrea de pediatria a l’Esperit Sant, perquè no hi ha
urgències pediàtriques 24 hores a Santa Coloma (juntament amb
una reorganització d'àrees i especialitats).
· Serveis d’atenció a la gent gran. Específicament serveis de
telealarma. Incorporar un major nombre de treballadors i
treballadores socials.
· Els equipaments per a la tercera edat, en tots els districtes. És a dir a
prop de casa.
· Majors recursos per fer front en l’àmbit escolar la integració de la
població nou vinguda.
· Treballar per fer les accions necessàries per ampliar l’oferta
educativa a les escoles per tal de conjugar o apropar la dinàmica
familiar ( vacances,...) i la dinàmica escolar ( monitoratge,
extraescolar,...)
· Més residències per a la gent gran.
- Avançar en la participació en la gestió de l’atenció primària de salut.

- A més, igualment important és la participació en la planificació i gestió de
recursos socio-sanitaris, perquè és clau avançar en participació (creació de
Consells d’usuaris,...).
Xarxa serveis socials
- Crear un centre de recursos de serveis socials com a centralitat que
optimitzi recursos humans i de tota mena en comptes de la dispersió que
afecta negativament a l’atenció.
- Agilitzar la burocràcia en la gestió dels serveis socials.

Exclusió social
- Més recursos contra l’exclusió social.
- Que l’Ajuntament cerqui l’augment de recursos econòmics per la realització
de polítiques a la Generalitat, i al Govern de l’Estat, així com l’increment de
la ratio de professionals per ciutadà, donada les noves situacions de risc i
exclusió social que apareixen.
Ensenyament
- Potenciar ensenyaments universitaris al campus de la Torribera, vinculats a
les necessitats socials de la ciutat.
- Estudi del Pla de formació reglada, continuada i ocupacional, perquè sigui
una proposta integrada i potenciadora de les capacitats i habilitats dels
veïns en edat de treball.
Convivència social
- Creació d’un mecanisme que faci el rol d’intermediari per ajudar als nou
vinguts a aconseguir habitatge amb l’objectiu de minimitzar conflictes de
conveniència amb els de la resta de la població.
- Figura del mediador intercultural com a eina de mediació família nou
vinguda i escola.
- Creació d’un centre de mediació intercultural vinculat a les Associacions de
Veïns .

- Reforçar i prioritzar el Pla sobre convivència i interculturalitat.
- Integració de persones discapacitades a les escoles ordinàries (no
especialitzades).
- Un centre d’atenció a la dona més gran i amb més recursos. Creació d’una
casa d’acollida per a dones maltractades.
- Necessitats de més residències
i altres tipus de serveis (pisos
compartits,...) per la gent gran, per iniciativa municipal, i preus per serveis i
atenció assequibles (no sotmeses al mercat privat).
- Idear propostes d’activitats i/o espais per als infants i els joves
(adolescents) en el seus espais de lleure, perquè no hagin de sortir fora de
la ciutat.
- Eliminar tot tipus de barreres arquitectòniques de la via pública i de les
dependències municipals. Incrementar els semàfors amb senyals
acústiques per a persones invidents.
Equipaments
- Elaborar un nou pla d’equipaments d’acord a les necessitats actuals.
- Els Centres Cívics, Casals, Centres per a joves,... han d’adaptar el
calendari i els horaris a la funció del temps d’oci i temps lliure de la
població, és a dir cal ampliar el seu horari a dissabtes, diumenges,
festius,...
- Estudiar la creació d’un alberg juvenil com un espai de relació intercultural,
de potència dinamitzadora de les activitats juvenils. L’espai del Carrer
Irlanda de l’actual comissaria seria un lloc per estudiar com a possible
ubicació.
- Recuperació del Casal de joves com espai gestionat per les entitats juvenils
de la ciutat i que dinamitzi les seves activitats
- Treballar en l’autogestió per part de les entitats dels equipaments socials,
centres cívics, casals,...

Informació, participació i associacionisme

- Cal fer esment al Pla d’Actuació de Mandat de l’oficina d’atenció al
consumidor.
- Fomentar l’associacionisme dels consumidors.
- Actualització del Pla d’Accessibilitat. Creació de la Comissió o consell del
Discapacitat per crear el Catàleg de recursos dels discapacitats.
- Més debat sobre els efectes dels nous fluxos migratoris i possibles
solucions.
- Potenciar i comptar amb la participació activa i assessorament de les
entitats de la ciutat (solidaritat, cooperació, consum) en totes les iniciatives
en matèria de benestar i salut (tenir en compte la seva opinió).
- Cal fer una reunió del Consell sectorial corresponent amb urgència per tal
de veure en què es concreten realment les intencions expressades al Pla
d’Actuació de Mandat.
MEDI AMBIENT: NOVES PROPOSTES
- Reunió del consell sectorial per a la concreció d’un calendari d’actuació dels
diferents temes que es proposen.
- Prioritat a les persones i vianants, per sobre dels vehicles motoritzats.
Mesures punitives als infractors que malmeten la convivència: voreres
invadides, passos zebra no respectats,...
- Adequar el parc d’autobusos a la realitat de la nostra ciutat.
- Incidir més en la quotidianitat de les accions mediambientals i no tant en
grans centres. Sobre això fer més incidència en el procés d’Agenda 21 i en
les seves actuacions i no tant sols en uns centres (interpretació medi
ambiental i d’educació ambiental) que són ambigus i poc definits.
- Més arbrat als carrers, amb bon criteri.
-

La no ocupació de les voreres pels cotxes, que dificulten el pas,
fonamentalment per les persones amb discapacitat i persones grans.

- Foment de l’ecologia urbana. Major netedat per part dels ciutadans i major
freqüència en la recollida selectiva.

- Incorporació de mesures mediambientals en les construccions municipals (
energies alternatives ).
- Ser més estrictes en la normativa d’aparcament en habitatges de nova
construcció.
- Menys tolerància amb qui incompleix la normativa.
NOUS EQUIPAMENTS CULTURALS
- Equipaments culturals amb programació. Amb objectius planificats i projectes
de futur.
- Estudiar dins del mapa d’ equipaments la necessitat d’ una sala polivalent per
a sopars, concerts, celebracions religioses,...., per la pèrdua de Can Sisteré.
- Definir un eix de centralitat cultural de Sta. Coloma. És a dir donar-li a la ciutat
una peculiaritat cultural diferenciada d’altres ciutats, convertint-la en un referent
en un àmbit cultural concret (per exemple: literari). - Incidir en una programació
cultural de qualitat i accessible a tota la població.
- Portar la programació i els actes culturals al carrer. No tancar-los
exclusivament als centres cuturals.
- Atendre a la diversitat cultural de Sta. Coloma. En aquesta línia, major
implicació del Centre Manent en totes les inquietuts culturals reals de la ciutat.
- Més informació sobre el disseny de l’Auditori: Cura i respecte amb l’entorn
actual Can roig i Torres.
- L’auditori ha de tenir capacitat per a més de 200 persones.
- Proporcionar al Centre de Tradicions Populars Catalanes Joan Pairó
l’ampliació de l’espai i les “prestacions” d’aquests espais, a fi de satisfer les
necessitats de les activitats, que es promouen, tant des d’el Centre de
Tradicions Populars Catalanes com de les entitats. Exposició i dipòsit
imatgeria, espais assaig /entrenament, magatzem i seu d’entitats, difusió i
referent del Centre de Tradicions Populars Catalanes, propiciar la producció
cultural, etc.
- Treballar per a la dinamització dels grups colomencs de teatre i per a la
formació de futur aficionat.

- Vertebrar des dels diferents equipaments culturals les noves produccions
interdisciplinàries contemporànies, adequant les infrastructures i concentrant
un espai i proposta global.
- Afegir altres accions de sensibilització ciutadana. Augmentar i potenciar els
mitjans tècnics i mobiliari urbà per a facilitar les conductes cíviques.

ACCIÓ SOBRE EL TERRITORI
EL FONDO: UNA GRAN PLAÇA
- Obertura de Joan Valentí Escales cap a Badalona per connectar amb un eix
Santa Rosa, Fondo i Badalona.
- Tenir en compte les barreres arquitectòniques, que tot i que estan previstes
per la Llei, a l’hora de la veritat no es contempla.
- Vincular i implicar al complex lúdic en el manteniment de l’entorn i la neteja de
la plaça.
EL CENTRE I LA RAMBLA, NOUS EIXOS
CIUTADANS I COMERCIALS
- Donar un sentit estètic d’harmonia, equilibri i coherència amb la Sta. Coloma
antiga i històrica.
- Discrepància amb l'alçada (excessiva) del “Pirulí” , ja que trenca la imatge del
centre històric.
- La ciutadania ha de poder participar en la definició d’aquests projectes. Cal
una regulació del tipus d’arquitectura en funció dels espais de la ciutat
- Cura extrema amb el disseny i materials emprats en l’edifici singular.
COMPLEX PALLARESA
- El nou centre comercial ha d’ésser coherent i respectuós amb el comerç de la
zona.

- Que el 70 % de llocs de treball siguin més, que arribi a un 90%.
- Tenir cura amb els materials, colors, acabats del complex a construir.

CONTINUAR LA TRANSFORMACIÓ DE LA ZONA SUD
- Incorporar més habitatge de lloguer per a joves a la zona per potenciar el
futur de la mateixa, tant en les promocions previstes com en futures
projeccions.
- Tenir en compte les futures necessitats i demandes de serveis, equipaments
en general (guarderies, gent gran, etc...).
- Rehabilitació interior dels carrers: que els edificis nous no es converteixin en
“edificis pantalla”, amagant la degradació del Barri. Necessitat de polítiques
d’atenció a les persones a les rehabilitacions i remodelacions urbanístiques.
- Definir un estudi de planejament de l’espai situat entre el barri Safareitgos i el
barris Sud.
- Tornar a estudiar la possibilitat de donar la volta al Institut d’Ensenyament de
Secundaria Terra Roja, és a dir, obrir la porta principal al carrer Pirineus.
MÉS ESPONJAMENT: NOVES PLACES PÚBLIQUES
- Que siguin places amb verd, harmòniques amb l’entorn i no espais durs.
- Que les accions no es limitin tant sols a les noves places sinó que també es
contempli la rehabilitació i el manteniment de moltes places ja existents en tota
la ciutat (tots els districtes).
- Crear espais esportius a la plaça de la Guinardera.
- Places més per les persones, en especial pensades per l’ús dels infants
- Que la creació de nous espais i places als barris no afectin a la requalificació
d’espais verds a altres llocs de la ciutat, i no restin a altres zones i espais
verds.

- Noves places públiques projectades, amb plafons, mampares de propaganda
estàtica (model Barcelona) amb ús exclusiu de les entitats no lucratives.
MÉS APARCAMENTS I MILLOR CIRCULACIÓ
- Cal revisar i actualitzar el vigent pla de circulació vial: necessitat de més
aparcaments (pàrkings, subsòl, però revisar per noves necessitats, actuals
ubicacions, zones blaves i guals).
- Regulació i control de l’assignació de places d’aparcament amb la finalitat
d’evitar l’especulació.
- Aplicar preu temps pàrkings municipals per preu real.
- Garantir que tota nova edificació residencial compleixi la normativa
d’acompanyament d’aparcaments.
- Que es controli i reguli el preu de les places d’aparcament.
- Juntament amb la creació de
pàrkings, caldria vetllar pel civisme
automobilístic en l'ús de l’espai públic.
- Avançar en el disseny de vies de vianants , semi i de prioritat invertida, per
què faciliti la connectivitat a peu entre els barris, l’activitat comercial i l’accés
als serveis de la ciutat.
- Estudiar el tancament de carrers als cotxes durant els caps de setmana.
- Millora zona de Salzareda
- Potenciar, encara més, la circulació ecològica (transport públic, carril bici,...).
- Major control de la contaminació acústica.
- Millorar l’accessibilitat i la connectivitat de la ciutat, potenciant de forma
decidida l’ús del transport públic actual (metro, autobús, taxi) i la potenciació de
noves formes de transport públic (ferrocarril, tramvia).
- Reclamar una actuació per a què urgentment es millori la vialitat en el nus de
la Trinitat i la connexió amb el Vallès.

SERVEIS MUNICIPALS
- Tancar els espais de jocs infantils a places i parcs.
- El circuit de buidat de contenidors, sigui àgil i funcioni realment.
- Recollida de la fracció orgànica més valenta, ràpida i a tota la ciutat. ( anem
retardats en el compliment de la normativa europea)
- Iniciar un procés de debat profund, amb participació ciutadana, al voltant de la
recollida selectiva d’escombreries. (contenidors, ubicació, horari recollida, pas
de recollida, manteniment, més recursos i mitjans,...).
- Campanyes de sensibilització sobre la neteja en la ciutat i consciència cívica.
A partir de col·legis, altres entitats...
HABITATGE PÚBLIC
- Potenciar molt més l’habitatge de lloguer.
- 20 % d’ habitatge de lloguer en la construcció de habitatge pública.
- Ampliar l’habitatge de lloguer per a joves i famílies monoparentals en
detriment de la compra.
- Promocions accessibles per a tothom.
- Treballar per a una bona difusió i garantir canals de comunicació fàcils per a
donar a conèixer aquesta borsa d’habitatge per a joves.
- Mesures per posar al mercat immobiliari pisos i cases buides, a través de
polítiques d’incentivació.
- Cal un major control sobre els constructors a fi d’evitar l’especulació en
l’habitatge. En aquest sentit les obres no han de ser finançades en base a les
places d’aparcament.
- Major participació i informació ciutadana en els projectes urbanístics.
FRONT FLUVIAL DE SANTA COLOMA

- Cal una visió general de tot el marge esquerre del Besos. S’han de preveure
les necessitats d’aquest nous barris. Hi ha d’haver previsó per tot tipus
d’equipaments. Que l’actuació del Front Fluvial, es realitzi contemplant la
globalitat del barri del Raval, i de la resta de barris, i amb la participació veïnal.
- En aquest sentit és molt important garantir al llarg d’aquest mandat un debat
sobre la segona fase de Can Zam. Cal assegurar el debat ciutadà durant el
planejament, i abans de qualsevol intervenció urbanística.
L’acord dels membres de tots els grups on es proposa la necessitat de realitzar
aquest debat sobre la segona fase de Can Zam es d’absolut consens.
- Estudi de continuació del Front Fluvial fins al mar.
- Estudiar l’ ampliació del Front Fluvial del Raval fins arribar al límit amb Sant
Adrià (Barri Safareitgos).
DOCUMENT DEL PLA D’ACTUACIÓ DE MANDAT EN GENERAL
- Obrim un debat sobre el model de ciutat que volem o necessitem per al el
futur.
- Possibilitats de crear sòl industrial.
- Convocar altres veïns o nouvinguts al municipi per participar en el Consell de
ciutat, fomentant així la vinculació amb el municipi.
- En el redactat del Pla d’Actuació de Mandat, les accions sobre territori estan
especificades, quantificades en euros, en número de places d’aparcaments,
en metres quadrats, qui l’executarà,.... En l’apartat d’atenció a les persones
no hi ha quantificació , concreció, inversió pressupostària,...
Cal que els consells sectorials pertinents es reuneixin quan més aviat millor
per estudiar les accions concretes que es desprenen en l’eix d’Atenció a les
Persones.

