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MEMÒRIA I BALANÇ 
DE 4 ANYS DE GOVERN

MUNICIPAL DE PROGRÉS
A poques setmanes de les properes eleccions muncipals, rendim comptes de la feina 
feta, el compliment de les propostes que vam fer al Programa PROGRÉS 2011-2015, i 
les principals actuacions fetes durant la legislatura pel Govern Municipal de PROGRÉS

Fa 4 anys PROGRÉS va proposar el seu programa per a la legislatura 
2011-2015, que era resultat, com és habitual, de la suma de l’experiència 
de govern de PROGRÉS, del profund coneixement del municipi i de les 
aportacions fetes per la ciutadania a través de reunions obertes, recol-
lida de propostes i debats participatius.

Aquell programa, i l’equip que es va presentar a les eleccions de maig de 
2011, va rebre un gran recolzament per part de la ciutadania, amb un fan-

tàstic resultat: 1.426 vots, un 45,78%, i 7 regidors.

Al llarg d’aquests anys, el Govern Municipal de 
PROGRÉS ha treballat intensament per donar 
compliment a les propostes a les quals ens 
havíem compromès.

La responsabilitat i coneixement amb les quals vam elaborar aquestes 
propostes, i la feina feta han permès que haguem pogut fer efectius gran 
part dels compromisos. I no només això, s’ha pogut, en molts casos, anar 
més enllà del que proposàvem i fer coses no previstes.

El 90% dels punts del Programa 
PROGRÉS 2011-2015 s’han complert en la 
seva totalitat, parcialment o s’han iniciat. 

Aquest fet és de gran rellevància i ha estat resultat d’una elaboració de 
propostes responsable, i basada en el coneixement de la realitat, i d’una 
dedicació igualment responsable de l’equip de govern municipal.

Malauradament no s’han pogut complir el 100% dels compromisos, 
en ocasions perquè el context no ha estat el que esperàvem, en altres 
casos per les di(cultat trobades que han permès avançar però no re-
soldre, en altres perquè no hem estat capaços d’assolir l’obejctiu i a 
voltes per la di(cultat de voler aconseguir coses que no depenen de 
l’Ajuntament...

Malgrat les di(cultats, les errades o els entrebancs, el resultat de la fei-
na feta és evident i permet fer un balanç molt positiu de la legislatura.

Després dels 4 anys de Govern Municipal de 
PROGRÉS, podem a%rmar que tenim:

• Un Ajuntament econòmicament sanejat, 
molt poc endeutat i que manté la seva auto-
nomia al complir totes les mesures econòmi-
ques imposades pel govern espanyol.

• Un Ajuntament que, malgrat la davallada dels 
ingressos, ha estat capaç de mantenir serveis 
municipals de qualitat.

• Un Ajuntament que ha invertit en mesures 
per fer sostenible el futur dels serveis i equi-
paments municipals i del propi Ajuntament.

• Un Ajuntament que en un context de crisi ha 
donat resposta a les necessitats bàsiques de 
la ciutadania, garantint la cohesió social.

• Un Ajuntament que ha fet importants avanços 
per modernitzar el seu funcionament, millorar 
el seu servei a la ciutadania i sentar les bases 
per una gestió més oberta i digitalitzada.

• Un Ajuntament amb unes perspectives que li 
permeten afrontar el futur amb garanties de 
sostenibilitat.

• Un poble que manté la seva qualitat de vida, 
les seves arrels i un futur amb oportunitats. 
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EDUCACIÓ - Més enllà de l’escola per construir un poble millor
A què ens comprometíem el 2011

“- Continuarem facilitant l’inici provisional de l’Educació 

Secundària a l’escola Pla de les Vinyes el proper curs i 

en farem seguiment per garantir el seu funcionament 

i el compliment del compromisos del Departament 

d’Ensenyament.”

“- Farem la supervisió del desenvolupament de les obres 

del centre cívic de Can Baruta per garantir el compliment 

de les dates d’execució i la ubicació provisional de la Sec-

ció d’Institut.”

“- Farem totes les gestions necessàries per cedir els ter-

renys al Departament d’Ensenyament perquè compleixi 

el seu compromís de construir l’Institut de�nitiu el més 

aviat possible.”

“- Col·laborarem en la promoció de l’AMPA i el Consell 

Escolar de la Secció d’Institut com elements clau en la 

gestió del centre i facilitarem la seva integració als espais 

de col·laboració establerts amb la resta de centres educa-

tius i l’Ajuntament.”

“- Treballarem per aconseguir una bona educació se-

cundària a Santa Coloma, que ofereixi oportunitats per 

a la formació personal, acadèmica i professional a la 

joventut del municipi.”

“- Afavorirem la coordinació, relació i activitats conjuntes 

entre els centres educatius del municipi per crear sinergies 

positives i afavorir la cohesió al conjunt del municipi.”

“- Vetllarem per mantenir la qualitat de les escoles da-

vant les retallades que ha plantejat el Departament 

d’Ensenyament. Farem totes les accions i gestions 

necessàries davant els Serveis Territorials d’Ensenyament 

exigint el professorat necessari, els espais adequats i re-

cursos su�cients per tal que no es rebaixi el nivell de qual-

itat que ofereixen actualment les nostres escoles.”

“- Continuarem col·laborant  i estimulant la participació 

ciutadana en el òrgans de decisió educativa: Consell Esco-

lar Municipal, Consells escolars, AMPAs...”

“ - Continuar la important aposta per un model de llars 

d’infants municipals que ofereixin una bona qualitat 

educativa.”

“- Cercarem alternatives per avançar la nova llar d’infants 

Sol Solet (�ns ara va associada al desenvolupament del 

Pla de l’Entorn de la Colònia Güell).”

“- Establirem un nou sistema de tarifació social a les Llars, 

més equitatiu i evitant que els recursos econòmics siguin 

un impediment per accedir a les llars d’infants.”

Què hem fet 

Hem complert els compromisos de l’Ajuntament en 

l’àmbit de les seves competències, "ns i tot aportant 

més del que corresponia, per facilitat la continuitat i 

consolidació de l’Institut.

Malgrat les di"cultats de l’obra, Can Baruta es va acabar 

a temps i el curs 2013-2014 de l’Institut va començar 

amb normalitat en la data prevista en aquest equipa-

ment provisional.

Es van resoldre tots els difícils entrebancs urbanístics i ad-

ministratius i es va fer efectiva la cessió del terreny al Depar-

tament d’Ensenyament a temps perquè hi pugués preveure 

la construcció de l’IES, tot i que després hi va renunciar.

S’ha posat en marxa l’AMPA i el Consell Escolar de 

l’Institut i l’Ajuntament hi ha donat recolzament i s’hi ha 

treballat conjuntament com amb la resta d’AMPA dels 

altres centre educatius.

S’ha acompanyat en la mesura del possible l’Institut 

oferint recursos, activitats, etc. S’han promogut acords 

amb empreses locals per pràctiques laborals d’alumnes 

de l’Institut.

S’han facilitat les activitats de col·laboració entre centres. 

La decisió del Departament d’ubicar l’Institut al Montpe-

drós ha creat una situació difícil per afavorir la cohesió.

Tasca complicada per les retallades del Departament 

d’Ensenyament en plantilles de docents, millora d’espais 

als centres escolars i, sobretot, la plani"cació educativa 

i el canvi d’ubicació de l’Institut. S’han presentat i apro-

vat mocions al Ple de l’Ajuntament exigint a la Gener-

alitat els recursos necessaris per mantenir les millors 

condicions per a la qualitat educativa. S’ha col·laborat 

amb les escoles en diversos projectes (patis educatius, 

infraestructures...) i s’han fet actuacions de millora dels 

edi"cis escolars municipals i el seu entorn. 

S’ha participat activament als Consells, malgrat les di"cul-

tats patides. S’ha potenciat la tasca de les AMPA, donant-

los visibilitat, recolzament econòmic i als seus projectes. 

La natalitat, la retallada econòmica de la Generalitat i 

els problemes a l’edi"ci de la llar Sol Solet han obligat 

a replantejar el servei, però s’ha mantingut la qualitat.

El canvi radical d’escenari amb la gran davallada de na-

talitat i la retallada de l’ajuda econòmica de la Generalitat 

a les llars fa inviable la creació d’una nova llar d’infants.

La retallada econòmica de la Generalitat en l’aportació 

per a la llar i les limitacions i control econòmic del Go-

vern de l’Estat ho han fet impossible.

Què més hem fet?

Elaborat un Catàleg de serveis municipals per als cen-
tres educatius del municipi.

 Campanyes d’infor-
mació, promoció  i valorit-
zació de l’oferta 
d’educació pública al 
muncipi.

Reforçar la Regidoria 
d’Educació amb un su-
port administratiu, que 

ha estat disponible grà-

cies a la reestructuració de 

l’Ajuntament.

Oferir activitats gratuites per als centres educatius en 

àmbits de medi ambient, solidaritat, igualtat...

Millores importants als 
edi)cis de les escoles que 

depenen de l’Ajuntament 

- Colònia Güell: accessos 

des dels patis, regulació 

calefacció, clavegueram, 

cobertes, pati educatiu...

- Montpedrós: nova cober-

ta, seguretat de cornisses, 

accessibilitat, caldera de 

biomassa per la calefacció, 

font, ajardinament...)

- Escola Pla de les Vinyes:  

pati educatiu (aquest edi-

"ci no depèn directament 

de l’Ajuntament).

Al·legacions al Pressupost de la Generalitat de 2014 
incloure la partida per constriur l’Institut de Santa Co-
loma de Cervelló segons el compromís inicial del De-

partament d’Ensenyament (aquestes al·legacions van ser 

rebutjades al Parlament pels vots en contra de CiU i ERC).

Participar activament a la campanya en defensa de 

l’escola pública en català “Som Escola”.

Donar recolzament als projectes d’Escola
Verda als centres del municipi.

BALANÇ PUNT PER PUNT DEL 
PROGRAMA PROGRÉS 2011-2015

ÀMBIT DE PERSONES

Crear l’Espai Familiar, 

amb un projecte educatiu 

amb activitats diverses 

per a infants i famílies 

(pequeteca, espai nadó, 

espai respir, tallers en 

família, ioga en família...).

Mantenir i potenciar el programa de l’Escola municipal 
de mares i pares amb nombroses xerrades i activitats.

Xerrades i debats sobre temes d’interès sobre el model 

educatiu (LOMCE).

Una prova pilot del projecte de Patis escolars oberts a la 

ciutadania el cap de setmana, recollint la proposta que 

es va formular al Projecte Educatiu de Ciutat (aquest pro-

jecte es posarà en funcionament aquesta primavera).

Un conveni amb la Universitat de Barcelona per acol-
lir estudiants en pràctiques a diverses àrees de 

l’Ajuntament.

Iniciar el projecte Connect de diversi)cació curricular, 

oferint pràctiques a alumnes de l’Institut en comerços i 

empreses del municipi.

Començar a treballar, amb assessorament tècnic de la 

Diputació de Barcelona, per  crear el Consell d’Infants 
de Santa Coloma de Cervelló.

Un conveni amb el Departament d’Ensenyament per 

concretar i garantir el compliment dels seus compromi-

sos de cara a la consolidació de l’Institut de Santa Co-

loma, l’oferta de Batxillerat el municipi i el bon desenvo-

lupament de l’educació infantil i primaria.

        Amb la simple 

substitució de
 les fotocòpies 
de documents del 

Ple Municipal 
pel correu-e s’han 

estalviat més de 

5.000 €
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POLÍTIQUES D’IGUALTAT - Una societat que respecti per igual els drets de dones, homes i tots els col·lectius
Què més hem fet?

Fer un esforç molt important per elaborar el Protocol 

d’actuació en casos de violència de gènere, que per-

met donar una resposta ràpida i e#caç en cas de de-

tectar algun cas, amb la possibilitat d’allotjar en pis 

d’acollida o en conveni amb un hotel a les víctimes de 

forma immediata.

Fomentar la sensibilit-

zació entorn la violència 

masclista a les escoles 

amb activitats i el concurs 

per al cartell dels actes del 

25 de novembre al muni-

cipi.

Endegar el programa Redescobrint el cos (recuperació 

global i del sòl pèlvic després del part) per fomentar una 

xarxa de suport mutu i normalitzar aquest aspecte de la 

selut reproductiva de les dones.

Produir amb recursos propis l’exposició “La menstruació” 

i demanat en préstec exposicions diverses amb temes 

d’interès per la divulgació de la realitat de les dones (Les 

Dones i els Nobel, Dones Grans, Grans Dones, Dona i 

empresa, etc.).

Reforçar el contingut de conmemoració i reivindicació 

per difondre la igualtat al voltant de les dates del 25 de 

novembre i el 8 de març, amb especial atenció a activi-

tats familiars que permetin fer arribar el missatge a les 

persones més joves.

Promoure dates signif-

icatives, a més del 8M i el 

25N, com el 28 de maig 

(dia internacional de la 

Salut de les Dones), el 19 

d’octubre (dia internac-

ional contra el càncer de 

Mama)...

S’han organitzat cursos de formació especí%cs per do-

tar les dones de més habilitats comunicatives a través 

de les TIC, reforçant la seva presència a l’espai públic 

(Webmaster, Community manager...)

Treballar la corresponsabilitat amb tallers de bri-

colatge, fotogra#a de nadons, el mercat d’intercanvi 

Bebescanvia...

Reforçar la presència i visibilitat de les Dones a l’espai 

públic i les activitats de l’agenda local.

Què hem fet 

S’ha desenvolupat i ja es treballa en la nova edició del  Pla.

Encara no s’ha pogut crear.

S’han fet els programes Reinventa’t i La feina de buscar fei-

na i cursos de TIC per afavorir l’ocupabilitat i l’autoocupació.

S’ha elaborat, conjuntament des de Polítiques d’Igualtat, 

Serveis Socials i la Policia Local.

S’han promogut activitats de memòria de les dones en 

el marc dels actes del 8 de març i del projecte Savieses. 

S’ha reeditat “La Colònia Güell amb ulls de dones”.

S’han fet actuacions transversals en l’àmbit de la igual-

tat en col·laboració entre regidories.

S’ha facilitat la participació oferint servei d’acollida 

d’infants i adaptant horaris a diversos actes. S’ha acollit 

l’exposició sobre “Usos del temps”.

S’està estudiant en què i com es pot actuar des de 

l’Ajuntament, però no s’ha desplegat encara.

S’ha elaborat el protocol d’actuació, s’ha denunciat i 

sensibilitzat als actes del 25N, s’ha treballat a les escoles 

i institut amb xerrades, tallers i concursos de cartells pel 

25N i s’han acollit exposicions diverses.

S’han ofert i fet activitats d’educació en la coeducació, 

correponsabilitat, etc. a les escoles.

S’han promogut xerrades sobre ginecologia i altres te-

mes de salut. S’ha produit l’exposició “La Menstruació”.

S’ha actualitzat el reglament de funcionament del Con-

sell per, entre altres, permetre la participació d’homes i 

implicar-los. El Consell s’ha convocat regularment i ha 

funcionat amb normalitat.

S’ha donat recolzament a l’Associació Dones pels 4 Can-

tons i les seves activitats.

S’ha recolzat a l’associació, a dones emprenedores o en 

formació i s’ha potenciat el programa d’activitats de la 

regidoria.

A què ens comprometíem el 2011

“- Desenvoluparem el Pla d’Igualtat.”

“- Crearem un Centre d’Informació i Recursos per a les 

Dones.”

“- Farem atenció a la vulnerabilitat de les dones en el con-

text de crisi i de context social des dels serveis socials.”

“- Establirem un protocol i un circuit d’intervenció i pre-

venció dels casos de violència de gènere.”

“- Impulsarem el coneixement de la història de les dones, 

especialment en l’àmbit agrícola i de la colònia industrial 

del nostre municipi.”

“- Promourem una veritable política transversal en la re-

cerca de l’equitat home-dona.”

“- Promourem la re%exió sobre usos del temps i facilitar-

em la conciliació familiar, laboral, associativa i de partici-

pació en la vida política i col·lectiva del municipi.”

“- Vetllarem pel desenvolupar la llei d’igualtat en tot el 

que afecti al municipi.”

“- Treballarem per la prevenció de la violència de gènere.”

“- Potenciarem la coeducació a l’àmbit de l’escola, les en-

titats i a la resta activitats .”

“- Plani&carem la prevenció de malalties que tenen més 

in%uencia entre les dones.”

“- Potenciarem el funcionament del Consell Municipal de 

la Dona.”

“- Potenciarem i col·laborarem amb les associacions de 

dones i les seves activitats.”

“- Donarem tant recolzament com puguem i facilitarem 

la continuitat dels projectes d’entitats i grups de dones.”

Compromís assolit Compromís assolit parcialment Compromís en estudi o 
desenvolupament

Compromís no assolit

gairebé el 75% 
dels acords proposats 
pel Govern de PROGRÉS 

al Ple Municipal 
s’han aprovat per 

unanimitat
i menys d’un 9% amb 

algun vot en contra
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Si vols consultar un plànol 
interactiu amb gairebé totes les 

actuacions fetes al municipi
 

visita www.progres.cat
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ESPORTS - A bon ritme, fent esport des dels clubs, als equipaments i gaudint de l’entorn.

Què hem fet 

S’han ampliat els espais per a la pràctica d’esport lliure, 

afegint la nova pista de bàsquet al Camet de la Colònia i 

iniciant el projecte de patis escolars oberts per apro#tar 

els caps de setmana i festius les instal·lacions esportives.

S’ha elaborat un projecte de punts i circuits d’exercici 

amb diferents nivells, entre diferents nuclis, comuni-

cant diversos entorns naturals i amb possibilitat que s’hi 

ofereixin activitats guiades. 

Està a punt per executar-se en breu.

L’Anella Verda ja està en funcionament i facilita un cir-

cuit de natura i exercici per l’entorn natural.

S’han promogut oferta i difusió de nous esports al 

poble.

S’han iniciat programes destinats a gent gran i especial-

ment a dones (Programa Grans Actius).

S’ha creat una espai de coordinació entre les entitats 

esportives locals que ha funcionat amb molta partici-

pació  i ha permès consensuar temes com la utilització i 

millora d’equipaments, distribució de subvencions, pro-

jectes comuns...

S’han incrementat les aportacions econòmiques a les 

entitats i s’ha treballat per arribar a solucions que facilitin 

la sostenibilitat dels equipaments esportius municipals.

S’ha potenciat la col·laboració a través de la coordinació 

entre les entitats i l’organització d’activitats obertes on 

han participat diverses entitats per mostrar la seva feina 

i potenciar els diversos models esportius.

S’han organitzat jornades multiesportives on totes les 

entitats han mostrat al poble la seva feina i esport i 

també activitats per potenciar esports no practicats al 

municipi.

Què més hem fet?

Reestructurar la regidoria per reduir l’important cost 

econòmic dels equipaments esportius sense gairebé 

perdre serveis.

Potenciar l’esport escolar incorporant les AMPAs a les 

línies d’ajut econòmic de la regidoria.

Millorar el camp de fut-

bol per oferir un servei de 

bar normalitzat, millorar 

les instal·lacions  i resoldre 

la consergeria de 

l’equipament.

Recuperar les plaques solars del Camp de Futbol i repa-

rar les del Pavelló Poliesportiu per escalfar aigua calenta 

sanitària, reduir costos i potenciar les energies renovables.

Fer un projecte de mil-

lora del Pavelló polies-

portiu municipal per apli-

car les propostes de 

l’estudi de viabilitat i que 

permetrà millorar el servei 

a les persones abonades, 

un estalvi econòmic per 

l’Ajuntament i una major 

comoditat en l’ús per a les 

entitats (aquest projecte 

està en fase de contrac-

tació de les obres que 

començaran abans de 

l’estiu). 

Adequar el Pavelló a les normatives de seguretat.

 Cardioprotegir els equi-

paments esportius amb la 

instal·lació d’aparells  

des$bril·ladors.

Aconseguir una subvenció 

extraordinària de 280.000€ 

per #nançar el projecte de 

millora del Pavelló.

Generar ingressos extraordinaris a través de l’explotació 

dels equipaments esportius que han facilitat la seva 

sostenibilitat i permès incrementar les ajudes econò-

miques a les entitats esportives.

SALUT - Preservar la sanitat i afavorir la salut
A què ens comprometíem el 2011

“- Lluitarem, des de l’Ajuntament i cercant la implicació 

de la ciutadania, per recuperar la construcció del Centre 

d’Atenció Primària (CAP) al municipi que ha estat retallada 

tot i disposar del projecte i els terrenys a disposició de la 

Generalitat.”

“- Lluitarem perquè es mantingui l’assistència mèdica a 

la Colònia Güell.”

“- Promourem activitats de vida saludable (dinamització 

per a la gent gran, promoció d’informació i d’hàbits de 

salut a la població en general i en particular a col·lectius 

especialment vulnerables davant determinades malal-

ties o comportaments de risc).”

“- Potenciarem circuits d’exercici al nucli urbà (entorn del 

Pavelló, parc de Can Lluch i Cirerers...) i a l’entorn natural 

(muntanya i ribera del riu).”

“- Vetllarem pel manteniment de la qualitat del serveis 

del consultori mentre no disposem del CAP, lluitant con-

tra les retallades de serveis.”

Què hem fet 

El CAP de Santa Coloma de Cervelló està en funciona-

ment des de l’estiu de 2014, i s’ha aconseguit que es 

mantingui el Consultori mèdic de la Colònia Güell.

La mobilització ciutadana va evitar el tancament el 2011 

i el 2014 s’ha conseguit mantenir tot i la posada en fun-

cionament del CAP.

S’han posat en funcionament iniciatives de salut per la 

gent gran (Programa Grans Actius), s’han fet campa-

nyes i xerrades de salut per a joves i s’ha potenciat la 

vida saludable amb diverses iniciatives.

S’està elaborant un projecte de circuits d’exercici amb 

diferents nivells, als diferents nuclis i amb possibilitat 

que s’hi ofereixin activitats guiades.

Es va mantenir la qualitat i atenció al Consultori #ns a la 

posada en funcionament del CAP, malgrat la reorganit-

zació del servei de ginecologia que va modi#car el sis-

tema d’atenció en aquesta àrea.

 Què més hem fet?

 Aconseguir accelerar la 

construcció del nou CAP 

fent al·legacions al pressu-

post 2013 de la Generali-

tat perquè s’inclogués la 

partida econòmica 

necessària.

Millorar la seguretat per a vinanants a l’entorn del 

Camp de Futbol municipal.

Iniciar les negociacions per desenvolupar, juntament 

amb la Federació Catalana de Futbol, un projecte am-

biciós i de referència per a formació i acollida d’equips 

i competicions de futbol. Aquest projecte té com a 

valora afegit la recuperació de la Torre Salbana o de Can 

Julià, on es preveu ubicar-lo.

Signar convenis amb altres entitats i ajuntaments per 

compartir equipaments i així oferir opcions i alterna-

tives a les entitats del municipi i al propi Ajuntament per 

desenvolupar projectes diversos.

Fer un estudi de viabilitat del Pavelló poliesportiu 

municipal per conèixer les actuacions necessàries per 

millorar el servei que ofereix i fer-lo sostenible econòmi-

cament.

Liderar la reclamació per recuperar el servei de gine-

cologia al municipi, després de la reorganització del 

servei que va redirigir aquesta àrea d’atenció a Sant Boi.

Instal·lar equips de cardioprotecció als equipaments 

esportius i es disposa d’un altre equip portàtil al vehicle 

de la Policia Local per atendre emergències mèdiques.

Oferir, juntament amb les associacions de la Gent Gran, 

un servei de podologia als Casals Municipals de la 

Gent Gran.

Reorganitzar el sistema de recollida i custòdia 

d’animals perduts per millorar el servei i, alhora, reduir 

la despesa de forma signi#cativa.

 El canvi en la 

gestió de la recollida 
d’animals perduts 

ha permès 

reduïr la despesa 

de 24.000€ a uns 

10.000€

SA
PS

 QUE...

A què ens comprometíem el 2011

“- Millorarem, ampliarem i potenciarem espais lliures per 

a la pràctica de l’esport (Parc de Can Lluch, Camet de la 

Colònia, Pl. Benet Barcelona, nou Casal de Sant Roc, es-

coles...)”

“- Crearem circuits esportius urbans i per l’entorn natural 

per promoure i facilitar l’activitat física de la ciutadania i 

el descobriment de l’entorn (parc de Can Lluch i Parc dels 

Cirerers; comunicant diferents nuclis del municipi; comu-

nicant nuclis urbans amb les zones forestal i de ribera del 

riu)”

“- Acabarem i potenciarem el circuit de l’Anella Verda que 

transcorre per Sant Boi i Santa Coloma“

“- Potenciarem la diversi�cació de l’oferta esportiva i els 

valors educatius en l’àmbit esportiu.”

“- Potenciarem les activitats de salut entre la gent gran i 

les dones.”

“- Crearem el Consell Municipal de l’Esport.”

“- Treballarem per una major col·laboració amb les entitats 

esportives per reforçar uns importants motors de foment 

de l’esport i de l’educació d’infants i joves del municipi.”

“- Potenciarem la col·laboració i relació entre les diferents 

entitats esportives tant a nivell d’entitats com d’esportistes”

“- Millorarem la informació sobre les diferents ofertes 

d’activitat esportiva al municipi.”



···
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GENT GRAN - Oferir qualitat de vida
Què més hem fet?

Crear el Programa 

SAVIESES que posa en 

valor l’experiència de per-

sones grans del municipi i 

nodreix l’agenda cultural 

al municipi.

Promoure programes d’activitats als Casals de Gent Gran 

(xerrades., tallers, sessions informatives, concursos..)

S’han fet millores als Casal de Gent Gran de Santa Co-

loma i de la Colònia Güell (instal·lació d’alarma i mil-
lores de seguretat, e%ciència energètica amb llums LED, 
instal·lació de TV...).

Organitzar el programa de Ball 

al Casal per promoure l’activitat i 
participació als Casals.

Què hem fet 

Hem mantingut les aportacions als Casals i recolzat les 
seves activitats. Fins i tot s’han ampliat amb acords amb 
les Associacions de Gent Gran.

El Pla de l’Entorn de la Colònia Güell està aturat i aques-
ta aposta es manté tot i que no té sentit per ara.

Es manté l’oferta de cursos de català, s’ha creat el vol-
untariat lingüístic i el Punt Ômnia ha ofert formació en 
noves tecnologies per a gent gran.

S’han organitzat sortides al teatre i activitats lúdiques, 
el programa SAVIESES i la Setmana de la Gent Gran s’ha 
consolidat amb més de 20 edicions. Funciona el préstec 
domiciliari ofert per la biblioteca.

S’han promogut algunes activitats intergeneracionals 
en els programes de la Setmana de la Gent Gran, el pro-
grama SAVIESES, contes infantils...

S’han fet xerrades del Citilab al Casal de Gent Gran de la 
Colònia, tot i que s’ha de reprendre la col·laboració. S’ha 
recolzat el projecte Sargit digital, impulsat per Dones 
pels 4 Cantons, per reduir la bretxa digital entre gent gran.

Projectes en aquesta línia (caminades, podologia, pro-
grama Grans Actius, moviment regenerador...).

S’ha col·laborat amb el projecte, potenciant el gran recor-
regut i les oportunitats que ofereix per a la ciutadania.

SERVEIS SOCIALS - Una prioritat, especialment en temps de crisi
Què més hem fet?

Impulsar una xarxa de voluntariat i catalitzat el progra-

ma Aliments Solidaris en col·laboració amb l’APS per 
oferir, a través dels Serveis Socials, aliments a famílies 
necessitades.

Crear beques per als Casals d’Estiu i menjadors escolars. 

Fer un conveni amb el Banc del Temps perquè les per-
sones que hi fan voluntariat col·laborin amb Serveis So-
cials per cobrir necessitats puntuals.

Cercar fórmules per substituir les treballadores famil-
iars en cas de baixes i vacances per mantenir el servei i 
l’atenció que ofereixen a les persones usuàries.

Impulsar el projecte “Els Serveis Socials més a prop”, 
un estudi de camp per conèixer les necessitats de les 
persones més grans de 75 anys que viuen soles (el 2011 
es va fer a la Colònia Güell i el 2012 a la resta del muni-
cipi).

Crear diverses línies de noves ajudes socials per facilitar 
el pagament de l’IBI, l’accés a activitats esportives, casals...

Crear Plans d’Ocupació amb recursos propis i acon-
seguint %nançament extern per contractar persones 
aturades, algunes de les quals han accedit als plans 
per quali%cació i tenint en compte la situació socio-
econòmica segons criteris dels Serveis Socials Bàsics de 
l’Ajuntament .

Crear un grup de suport per a familiars de persones 
amb demència i discapacitat.

Signar un conveni de col·laboració amb l’Associació 
Santa Coloma Més Capaç.

Què hem fet 

S’han prioritzat els serveis socials, amb més pressupost i 
amb noves línies d’actuació per res-pondre a les demandes 
i necessitats (projecte d’aliments, beques, ajudes...).

S’han reforçat els Serveis Socials de l’Ajuntament amb 
un increment molt important del pressupost per donar 
resposta a necessitats bàsiques i prevenir el risc social.

S’ha promogut el treball en xarxa a nivell comarcal i en 
l’àmbit de la província.

S’han millorat les condicions del servei La Klau amb re-
forç en personal i un nou espai més adequat. El CDIAP 
s’ha reubicat a millors instal·lacions a Can Baruta.

S’ha dinamitzat i potenciat la Xarxa i el seu funciona-
ment, que està actiu i amb tots els agents implicats.

S’ha fet un treball intern de transversalització dels Serveis 
Socials en afers d’altres regidories (ajudes, beques...). Els 
protocols i treball en xarxa endegats també constribue-
ixen a aquesta transversalització. La nova ubicació dels 
Serveis Socials a l’edi%ci de l’Ajutnament també facilita la 
coordinació i gestions amb altres regidories.

S’ha mancomunat amb pobles veins la contrac-
tació d’una educadora de carrer per un programa 
d’acompanyament a joves.

Mantenir reunions i seguiment amb els entitats %-
nanceres del municipi per intentar frenar els desnona-
ments i poder actuar preventivament.

Un conveni amb AGBAR per al cànon social de l’aigua 
per evitar el tall de subministrament d’aigua potable 
per a persones de més de 60 anys i famílies en situa-
cions de di%cultat econòmica.

Conveniar amb la Diputació el programa “Targeta 
moneder d’impacte social” per facilitar l’accés i nor-
malitzar la recepció d’ajuda alimentària a famílies amb 
di%cultats econòmiques.

Crear un protocol d’actuació i informació per donar 
recolzament a famílies en risc de desnonament del 
seu habitatge principal.

S’ha creat un protocol i un circuit d’intervenció i pre-
venció dels casos de violència de gènere, conjuntament 
amb la regidoria de Polítiques d’Igualtat i la Policia Local.

Fomentar l’activitat 
física amb la gent gran, 
amb caminades, activitats 
dirigides, promoció dels 
equipaments per a 
exercicis destinats a les 
persones grans...

Mantenir i potenciar les Setmanes de la Gent Gran amb 
activitats diverses i valoritzant les activitats i aporta-
cions de la Gent Gran al municipi.

Promoure activitats in-
tergeneracionals.

Xerrades de temes 
d’interès per a la gent 
gran (pensions, salut...).

Crear el programa 
GRANS ACTIUS per pro-
moure l’activitat física i la 
vida saludable en per-
sones grans.

 Santa Coloma 
de Cervelló és 

un dels pobles de l’Àrea 
Metropolitana amb 

més zones verdes: 

65m2 
per habitant

SA
PS

 QUE...

A què ens comprometíem el 2011

“- Prioritzarem l’àrea de Serveis Socials com a pilar del 

benestar, especialment en moments com els actuals: de 

crisi i de qüestionament d’aquest estat del benestar.”

“- Reforçarem els Serveis Socials de l’Ajuntament per 

poder atendre l’increment de demandes rebudes degut a 

la crisi.”

“- Cercarem col·laboració més enllà del municipi per 

poder arribar a atendre més i millor.”

“- Continurem potenciant els serveis que s’ofereixen (La 

Klau, CDIAP...) i fent-ne més difusió i informació per tal 

que arribin al màxim de persones.”

“- Potenciarem el protocol de la Xarxa d’Infància i Ado-

lescència.”

“- Desenvoluparem un treball transversal dels Serveis So-

cials respecte la resta de regidories per aconseguir una 

major coordinació, una detecció primerenca i una millor 

resposta a les necessitats.”

A què ens comprometíem el 2011

“- Potenciarem les activitats, iniciatives i recursos 

dels Casals de la Gent Gran del municipi, i la relació i 

col·laboració entre els diferents casals.”

“- Vetllarem pel mantenirment de la construcció del Centre 

de Dia que ha d’acompanyar el conjunt de pisos protegits 

per a la gent gran en el Pla de l’Entorn de la Colònia Güell.”

“- Cercarem recursos per oferir formació per a les per-

sones grans que no van tenir l’oportunitat de formar-se a 

la seva joventut i que tinguin el desig de fer-ho, especial-

ment les dones.”

“- Afavorirem l’accés a la cultura de les persones grans 

(servei de préstec domiciliari de la biblioteca, progra-

mació d’activitats culturals).”

“- Potenciarem la col·laboració intergeneracional, 

com a element de cohesió i per fomentar la vitalitat, 

l’aprenentatge compartit i la utilitat.”

“- Intentarem ampliar el projecte de col·laboració amb el 

Citilab i destinat a apropar les persones grans a les noves 

tecnologies.”

“- Continuarem potenciant i millorarem les activitats de 

salut per a gent gran.”

“- Recolzarem el Banc del Temps com a projecte innova-

dor que pot oferir moltes oportunitats a persones grans.”



···
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CULTURA, TEIXIT ASSOCIATIU, VIDA COL·LECTIVA - Eixos de relació social i cohesió
Què més hem fet?

Fer inversió en la renovació de material per als actes 
culturals i a disposició de les entitats (taules cadires, 
equip de so, escenaris...).

Recolzar la reactivació 

de la Colla Gegantera de 
Santa Coloma amb suport 
a l’entitat, ajuda a la res-
tauració de la geganta Co-
loma, suport per a la cele-
bració dels 25 anys dels 
gegants i la cessió d’un re-
molc per transportar-los.

Revisar subvencions, convenis i cessions d’espais i ma-

terial de l’Ajuntament a les entitats per millorar-les en la 
mesura del possible i adequar-les a la normativa i la realitat 
tant de les associacions com econòmica de l’Ajuntament.

Dur el programa Divendres de TV3 al poble abans de la 

Festa de la Cirera de 2013, per promoure la festa i difon-

dre els atractius del municipi.

Conveniar amb ajuntaments de pobles veïns la 

col·laboració per compartir material, recursos i coor-

dinar activitats culturals per reduir costos i disposar de 

més oportunitats.

Crear el Concurs de cartells per la Festa de la Cirera 

amb artistes locals.

S’ha commemorat el 

10è aniversari de la Bibli-

oteca Pilarín Bayés.

Posar en funcionament el Centre Cívic Can Baruta, nou 

espai de referència per a les entitats i les activitats asso-

ciatives, culturals i cíviques de Santa Coloma. 

El CCCB, a més d’acollir la Regidoria de Cultura, té 

l’objectiu d’oferir espais de qualitat a les entitats i 

actes culturals i fomentar el coneixement, intercanvi i 

col·laboració entre les diferents entitats, potenciant la 

relació entre elles i la creació de sinergies.

Recuperar el calendari amb concerts 

múltiples a la Cripta de la Colònia.

FAMÍLIES I INFANTS - Garantir la convivència i les oportunitats d’igualtat com a base del futur del municipi
Què més hem fet?

Organitzar cursos i activitats per famílies (fotogra&a 

per nadons, portanadons...)

Donar recolzament a l’organització de Casals d’Estiu i  

recuperar el Casal de Nadal.

Promoure activitats lúdiques infantils en anglès per fo-

mentar l’aprenentatge i motivació per aprendre aquest 

idioma.

Crear el mercat 
d’intercanvi de coses per 
a infants: BeBescanvia.

Adequar la zona infantil de la Biblioteca Pilarín Bayés 
per fer-la més còmoda per a la canalla i les famílies i evi-

tar la interferència amb la resta d’usuaris de la zona de 

lectura i estudi.

Què hem fet 

S’han creat els Espais Familiars i funcionen amb una 

oferta diversa d’activitats per a infants i famílies

S’ha ofert en diversos actes servei d’acollida d’infants 

per facilitar la participació. S’han programat cursos i ac-

tivitats en horaris compatibles. 

S’ha creat la Xarxa d’infància i adolescència que té per 

objectiu la protecció de situacions de risc. 

S’han mantingut l’oferta d’activitats de l’Escola de Mares 

i Pares.

S’han ampliat aquestes activitats per promoure xarxa 

i intercanvi d’experiències: Redescobrint el cos, cur-

sos de fotogra&a de nadons, Bebescanvia - mercat 

d’intercanvi de material infantil...

Un grup de joves està creant un Esplai i l’Ajuntament 

els recolza i ha previst el suport material, econòmic i 

d’espais necessari per garantir-ne el funcionament.

Què hem fet 

S’ha construit. L’ha ocupat provisionalment l’Institut i 

properament entrarà en funcionament com a Centre 

Cívic per a la ciutanadia i entitats.

Ja s’està plani&cant el funcionament com a Centre Cívic 

quan l’alliberi l’Institut. Serà un espai de referència cul-

tural i associativa al municipi.

S’ha construit el Casal i ja s’hi han organitzat activitats 

de barri.

S’ha reformat el Casal millorant les instal·lacions del bar, sala 

i lavabos i reduint consum energètic. S’ha canviat la gestió 

oferint més facilitats d’ús incorporant consergeria i neteja.

S’ha fet un estudi de viabilitat de la rehabilitació i la con-

clusió tècnica és que no es recomana la rehabilitació 

sinó la reconstrucció. Caldrà trobar &nançament.

S’ha fet un gran esforç per mantenir i ampliar el suport 

les entitats, tant econòmic com material i d’espais.

Previst de reactivar quan es tinguin enllestits elements 

indispensables que s’hi han de debatre (reglaments d’ús 

d’equipaments i materials, criteris de &nançament...).

S’ha donat veu a les entitats a l’Actualitat per apropar-

les i fer-les visibles a la ciutadania. S’ha potenciat la seva 

activitat i coneixement públics i l’espai del CC Can Baru-

ta. Pendent acordar amb entitats la Festa de les Entitats.

S’han fet millores a la biblioteca: separació de l’àrea in-

fantil, adequació de la sala polivalent per ampliar usos, 

millores acústiques per evitar soroll, llums led per estalvi 

energètic, nou mobiliari i decoració i equips audiovisuals.

S’ha mantingut el servei de biblioteca, malgrat les di&-

cultats. S’ha reparat la climatització i s’han explorat ini-

ciatives per a potenciar-lo com a espai sociocultural de 

la Colònia Güell. 

S’han fet actes tradicionals a la Festa de la Cirera, difós el 

patrimoni local i potenciat la Diada Nacional.

S’ha recolzat les entitats i comissions que coorganitzen 

festes i actes populars. 

S’ha donat recolzament al projecte de Banc del Temps 

i Compartir Cotxe. No s’ha avançat en la col·laboració 

amb el Citilab.

Seminaris EnamorArt: 

coneixement,  comprensió, 

interès i gaudi de l’art en 

totes les seves expressions.

Potenciar les activitats i continguts de la Setmana de 
la Solidaritat i l’oferta d’activitats de sensibilització als 

centres escolars.

Acollir a la Colònia Güell el 1r Congrés Mundial sobre 
Gaudí, amb més de 200 experts de tot el món.

Promoure el coneixement de la producció literària i 
artística d’autors locals.

Establir col·laboració amb el Gaudí Research Institute, 

institució de recerca sobre Gaudí i la seva obra que ha 

instal·lat la seva seu i espai de recerca a la Colònia Güell.

A què ens comprometíem el 2011

“- Construirem el nou centre cívic de Can Baruta: provi-

sionalment Institut i un futur espai de referència de la 

vida social i associativa del municipi.”

“- Potenciarem les múltiples possibilitats que oferirà aquest 

Centre Cívic com a espai social, cultural, musical i associa-

tiu, viver d’entitats i d’iniciatives que fomenti la xarxa i co-

operació entre diferents associacions i col·lectius.”

“- Construirem el Casal de St.  Roc i dinamitzarem l’equipament 

juntament amb l’Associació de Veïns/es de St. Roc.”

“- Estudiarem noves fórmules de gestió del Casal de Ce-

salpina, en cooperació amb l’Associació de Veïns/es de 

Cesalpina, i la possibilitat d’ampliar les instal·lacions.”

“- Cercarem �nançament per poder rehabilitar el Casal de 

les Monges de la Colònia Güell o per poder oferir un espai 

alternatiu a les entitats que hi fan activitats o hi tenen seu.”

“- Oferirem un major recolzament al funcionament i les 

iniciatives de les entitats.”

“- Reactivarem el Consell d’Entitats com espai de diàleg i 

cooperació de les entitats amb l’Ajuntament i entre elles.”

“- Aproparem i donarem valor a les iniciatives i activitats 

de les entitats ampliant la informació sobre les entitats i 

la seva activitat, incrementant-ne la visibilitat, desenvo-

lupant la proposta de Festa de les Entitats.”

“- Promourem l’adequació de la biblioteca Pilarín Bayés 

per permetre la compatibilitat entre els diferents usos de 

l’equipament (separació de la zona infantil i la zona de 

lectura i estudi).”

“- Treballarem decididament per la rehabilitació i el man-

teniment de la biblioteca Joaquim Folguera com a espai 

de referència cultural i d’ús públic, adequant-ne les con-

dicions i promovent-hi el desenvolupament d’iniciatives 

culturals, populars i ciutadanes diverses.”

“- Potenciarem la cultura i les tradicions per difondre la 

història del municipi i el país.”

“- Potenciarem les festes populars, afavorint la implicació 

de les entitats i la ciutadania per fer-les més participa-

tives i un espai de cohesió i convivència.”

“- Donarem suport als projectes d’innovació social (pro-

jecte amb el Citilab, Banc del Temps, mobilitat compar-

tida,  etc.).”

En aquests 4 anys,
s’han contractat 

48 persones aturades amb

plans d’ocupació

SA
PS

 QUE...

A què ens comprometíem el 2011

“- Desenvoluparem el projecte d’Espai familiar, com un 

punt de trobada entre famílies i infants on comparitr, 

aprendre, divertir-se i créixer en convivència.”

“- Cercarem fórmules per conciliar la vida familiar i profession-

al amb la participació activa en les activitats culturals, associa-

tives i polítiques del municipi, per oferir igualtat d’oportunitats 

de  participació a la vida col·lectiva al màxim de persones.”

“- Treballarem per crear la xarxa de protecció infantil.”

“- Continuarem promovent l’Escola Municipal de Mares 

i Pares.”

“- Oferirem activitats de criança compartida, ampliant 

l’oferta actual de cursos pre i post part amb noves activi-

tats que permetin la relació i creixement conjunt sobretot 

de nous pares i mares.”

“- Recolzarem iniciatives que permetin recuperar l’oferta 

d’activitats d’escoltisme o esplai.”
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A què ens comprometíem el 2011

“- Elaborarem un nou Pla Local de Joventut a través d’un 

procés obert i participatiu, amb la màxima representa-

tivitat i que permeti a la gent jove ser protagonista de les 

polítiques de Joventut i participar en la de�nició de pri-

oritats i actuacions.”

“- Constituirem el Consell Local de Joventut com un òr-

gan de participació, representació i interlocució perma-

nent del col·lectiu jove amb l’Ajuntament.”

“- Donarem suport als joves que estan treballant en difer-

ents projectes associatius o col·lectius i els oferirem les 

eines a l’abast per facilitar que els puguin dur a terme.”

“- Crearem més espais de referència i activitats per a gent 

jove, diversi�cant l’oferta i arribant a més nuclis (Colònia 

Güell, Cesalpina).”

“- Apro�tarem l’oportunitat que representa tenir els i les 

joves que estudien ESO a la nova Secció d’Institut de San-

ta Coloma per potenciar la seva implicació al municipi.”

“- Potenciarem les entitats i grups de joves i les seves inici-

atives, així com la implicació a la vida col·lectiva i relació 

amb altres col·lectius.”

“- Cercarem formes d’oferir majors oportunitats 

d’emancipació (formació, treball, habitatge ) a la gent 

jove.”

“- Promourem iniciatives de mobilitat amb joves per tal 

que tinguin experiències personals, educatives i profes-

sionals fora del municipi ( i especialment a altres països).”

“- Desenvoluparem el projecte destinat a joves en el marc 

de la col·laboració amb el Citilab.”

“- Promourem la informació i formació sobre salut 

adreçada a la gent jove.”

JOVENTUT - Un pas més en política de Joventut: accés a majors oportunitats i valoritzar les iniciatives de joves
Què hem fet 

S’ha elaborat i aprovat el Pla Local de Joventut 2015-

2018 que és el resultat d’un procés d’anàlisi exhaustiu 

de la realitat juvenil al municipi, amb un veritabe pro-

tagonisme de la gent jove en de"nir les polítiques de 
Joventut de l’Ajuntament.

Formarà part del desplegament del Pla Local de Joven-

tut.

Es col·labora amb l’Associació de joves Activa’t, i s’ha 

donat recolzament a iniciatives i activitats proposades 

per grups de joves més enllà de l’associació.

S’ha potenciat molt el Centre de Recursos Juvenils de 

Can Carletes com a espai de referència on es concen-

tren els recursos disponibles.

La presència de joves de secundària al Centre de Re-

cursos Juvenils ha incrementat amb l’Institut i s’hi ha 

treballat especí"cament. S’ha començat a col·laborar 

entre la regidoria de Joventut i l’Institut i s’ha incorpo-

rat l’Institut a les xarxes de treball de l’Ajuntament i al 

catàleg de serveis municipals.

S’ha fet un programa especí"c al CRJ Can Carletes per a 

atraure els joves de l’Institut i que vagin coneguent els 

serveis i oportunitats que ofereix la Regidoria de Joven-

tut.

S’ha fet acompanyament a iniciatives de grups de joves 

i l’associació Activa’t i donat visibilitat a les actuacions 

que fan i el treball en xarxa.

S’han creat Plans d’Ocupació dirigits a per"ls joves i s’ha 

treballat en temes d’emprenedoria, ocupació, etc. mal-

grat les limitacions competencials.

S’ha traslladat informació indiviualitzada, però no s’ha 

fet una campanya especí"ca de promoció per a la mo-

bilitat internacional.

Aquest projecte ha quedat en pausa a l’espera de re-

prendre la col·laboració amb el Citilab.

S’han fet activitats, xerrades i exposicions de sensibilit-

zació i informació en temes de salut per joves.

Què més hem fet?

Crear una borsa de repàs i cangurs.

Oferir a joves cursos de monitors i de manipuladors 
d’aliments amb beques per als joves del municipi.

Avançar algunes de les actuacions proposades al Pla 
Local de Joventut:

Construir un buc d’assaig per a grups musicals al Cen-

tre Cívic Can Baruta.

Ampliar l’horari de l’Aula Nocturna d’Estudi i oferir es-

pai per fer-hi treballs en grup.

Ampliar espais per a la pràctica d’esport lliure (Parc de 

Can Lluc, Camet de la Colònia, patis oberts...).

Posar enllumenat a la pista d’Skate.

Crear la Ludoteca per a joves al Centre de REcursos Can 

Carletes.

Programar la Fira de la 

Creació i l’Experimentació 

jove per mostrar, compar-

tir i gaudir de les expres-

sions artístiques del jovent 

del municipi.

Donar recolzament a l’Associació de joves Activa’t en 

les seves activitats habituals i en la seva iniciativa per a 

l’organització de Casals d’Estiu i de Nadal.

Acompanyar i col·laborar amb els joves que estan recu-

perant l’Esplai d’educació en el lleure.

Programar xerrades i activitats amb joves sobre la vi-
olència masclista i fomentant la implicació en els actes 

del 8 de març i el 25 de novembre.

Exposicions, xerrades, debats i activitats de sensi-
bilització sobre temes d’interès per als joves (salut, 

drogues, temes d’actualitat, noves tecnologies...).

PARTICIPACIÓ - L’aposta per una democràcia ampliada, el pilar de la nostra política
Què més hem fet?

PROGRÉS ha fet assem-
blees obertes i publica-
cions de rendiment de 
comptes i valoració dels 2 

i 3 anys de Govern Munici-

pal, on han participat i ex-

pressat la seva opinió les 

persones que han volgut.

Promoure la creació d’una Ordenança de Transparèn-
cia, que no ha tirat endavant per manca d’acord amb la 

resta de grups polítics municipals.

Què hem fet 

S’ha negociat la zona 1 i aconseguit que a Santa Coloma 

parin més trens. Amb l’elaboració del Pla de Mobilitat 

Urbana s’han creat espais de participació ciutadana i es-

pecial atenció al transport públic.

S’ha ofert en diversos actes servei d’acollida d’infants 

per facilitar la participació. S’han programat cursos i ac-

tivitats en horaris compatibles.

S’han fet comissions de seguiment de la retirada de re-

sidus de Massó i Carol i del projecte de reforma de la 

Pl Constitució, del Parc de Can Lluc, del projecte previst 

per recuperar la Torre Salbana...

S’ha afavorit la participació d’entitats diverses a les 

diferents festes i actes del municipi. Un dels objectius 

pretesos al projecte del Centre Cívic Can Baruta és el de 

fomentar la relació i col·laboració entre entitats diverses 

a través de la relació que es facilitarà en aquest equipa-

ment referent de les activitats associatives i culturals.

S’ha elaborat informació recopilada sobre el municipi, 

tant al web municipal com en paper, per oferir informació 

a persones nouvingudes o interessades en el poble.

S’ha intentat posar en valor la feina de les entitats 

donant-los recolzament, visibilitat i potenciant la 

col·laboració. El Consell no s’ha activat per ara.

S’han fet processos de pressupostos participatius 

d’inversions a la Colònia Güell i el Casc Antic.

 El Mercat 
de Pagès de la 
Colònia Güell ha 

estat una exitós projecte 

pioner, referent i 
model per a la creació 

d’altres mercats de pagès 
a la comarca.

SA
PS

 QUE...

···
Obrir el debat públic sobre algunes iniciatives relle-
vants del govern municipal (el projecte de recuper-

ació de la Torre Salbana, l’Ordenança de Convivència, 

algunes actuacions urbanístiques importants...).

Promoure l’ús de les xarxes socials com a eina 

d’informació, comunicació i accés als regidors i alcalde.

Penjar informacions ampliades de gestions del Con-
sistori al web de l’Ajuntament.

A què ens comprometíem el 2011

“- Promourem una comissió ciutadania-ajuntament per 

potenciar i millorar el servei de transport públic (rec-

lamar la inclusió a la zona 1 tarifària i increment de la 

freqüència de trens).”

“- Facilitarem la participació de tothom oferint opcions 

per a la conciliació de la vida familiar i laboral amb la 

participació associativa, cívica i política.”

“- Continuarem apostant per la creació de Comissions de 

Seguiment dels projectes i obres que es vagin desenvo-

lupant, per facilitar la informació als veïnats i col·lectius 

afectats i poder millorar els projectes de forma col·lectiva.”

“- Potenciarem el coneixement, relació i cooperació entre 

diferents nuclis, col·lectius i entitats del municipi per fo-

mentar la cohesió.”

“- Plani�carem l’acollida de persones nouvingudes per 

facilitar el coneixement, la participació i la integració al 

municipi.”

“- Reforçarem el paper representatiu de les entitats, po-

tenciant el Consell d’Entitats i la xarxa associativa al mu-

nicipi i afavorint la valorització de la tasca de les entitats.”

“- Iniciarem experiències de pressupostos participatius a 

l’àmbit de diferents nuclis del municipi.”



···

···
···

···

······
···
···

MEDI AMBIENT - Un municipi sostenible en un entorn privilegiat
Què més hem fet?

Projecte Euronet 50/50 a les escoles 

per fomentar l’educació ambiental als 

centres, aconseguir millorar-hi 

l’e"ciència energètica i poder aconseguir 

un estalvi econòmic que també reper-

cuteix en "nançament per als centres.

Adherir-nos al Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sosteni-
ble, un projecte Europeu de compromís en la reducció 

del consum energètic i les emissions de CO2. 

En el marc d’aquest Pacte s’ha elaborat un Pla d’Acció 

per l’Energia Sostenible en què es recull un estudi i 

propostes d’actuació per implementar mesures d’estalvi 

energètic en edi!cis municipals que ja s’ha començat a 

aplicar i que dóna pautes per anar actuants els propers 

anys.

 Crear noves franges de 

protecció contra incendis 

a Can Via i la Pineda.

Netejar per primera ve-

gada parcel·les interiors 

de Cesalpina que repre-

sentàven un perill en cas 

d’incendi.

Mesures d’estalvi energètic a l’enllumenat públic re-

duint la potència d’il·luminació, instal·lant llums més 

e!cients (iniciada la instal·lació de tecnologia LED).

Inversions en estalvi energètic en equipaments mu-

nicipals per reduir la contaminació i la despesa corrent 

per a l’Ajuntament (per exemple s’han instal·lat llu-

minàries de led a l’Ajuntament, Pavelló Poliesportiu, llar 

d’infants, biblioteca...)

Auditories de les contractacions d’energia per analitzar 

les potencies contractades i reduir les que estaven per 

sobre de les necessitats i generaven una despesa inútil.

Nous serveis a la Deixal-

leria (présctec de gots reu-

tilitzables, punt de reutilit-

zació...) i ampliació dels 

horaris.

Campanya per netejar i evitar abocaments de deix-

alles, restes vegetals i runes a zones no autoritzades i 

per potenciar l’ús de la Deixalleria.

Neteges a zones naturals degradades (rieres, camins...) 

tant a través de recursos oferts per altres administra-

cions com amb recursos propis i participació ciutadana.

Activitats diverses de 

promoció del coneixe-

ment de l’entorn natural 

del poble, per descobrir la 

&ora i la fauna local, de 

s e n s i b i l i t z a c i ó 

ambiental...

Continuar promovent el Compostatge casolà amb 

nous cursos i entrega de compostadors per reduir la 

gestió de restes orgàniques i facilitar boni!cacions so-

bre la taxa d’escombraries a les persones que ho fan.

S’ha potenciat les activitats de la Setmana de l’Energia 

i la Setmana de la Mobilitat Sosotenible.

Arranjar i creat nous camins forestals de la xarxa 

d’extinció d’incendis.

Elaborar el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) amb me-

todologia participativa i aprofundint en la mobilitat en 

transport públic i privat, l’ús de la bicicleta, els itineraris, 

l’accessibilitat i les zones per a vianants, la seguretat 

viària i la sostenibilitat.

Què hem fet 

L’Anella Verda està en funcionament i ofereix un itinera-

ri per accedir des de Sta Coloma a la zona de muntanya 

i de riu.

S’ha treballat per recuperar un camí al Parc Agrari per 

accedir al riu i complementar el de l’Anella Verda i el 

nou pas de vianants des de l’estació de FGC !ns a la car-

retera.

S’estan estudiant possibilitats per donar més ús públic 

al parc.

S’està seguint l’evolució del procés i intentant dinamit-

zar-lo. Depèn d’un acord entre molts municipis i per ara 

no avança tan ràpid com ens agradaria.

S’ha treballat la recuperació i difusió de les rieres com 

espais naturals d’interès.

Projecte molt difícil de desenvolupar per la di!cultat i 

l’elevat cost que té. 

Hem fet seguiment dels planejaments urbanístics en 

tràmit per garantir la protecció de l’entorn.

S’ha ampliat la superfícies de Parc Agrari al poble acon-

seguint incloure una nova zona de secà al Parc.

S’està fent un estudi de viabilitat d’espais per ubicar-hi 

els horts públics i del sistema de gestió. L’Ajuntament 

s’ha incorporat ja a la xarxa de treball de la Diputació en 

aquest tema.

S’han fet campanyes de sensibilització i potenciat 

la deixalleria amb nous serveis, horaris més amplis i 

l’aplicació de noves boni!cacions per bones pràctiques. 

S’han fet més campanyes d’informació i sensibilització.

S’ha aprovat l’ordenança de sorolls i vibracions i actuat per 

reduir contaminació lluminosa.

S’està revisant un estudi anterior per veure si ens és útil.

Pendent d’estudiar les possibilitats i viabilitat d’aquesta 

mesura.

Aquest projecte que provocava un enorme impacte 

ambiental i al que ens oposàvem s’ha aconseguit aturar.

S’han fet activitats de coneixement de l’entorn, s’han 

creat circuits senyalitzats i recuperat camins.

S’han fet activitats de coneixement, recuperació i mil-

lora de l’entorn.

S’han fet tallers de reciclatge, recuperació de materials, 

horts urbans, xerrades de sensibilització...

S’ha duplicat la freqüència de neteja a Can Via. Pendent 

de plantejar a Cesalpina.

S’ha aprovat la de sorolls i vibracions. Les altres resten 

pendents.

S’han recuperat espais naturals, com la riba del riu, la 

Font de l’Artiga, amb participació ciutadana (Festa de 

l’Arbre i Setmana del Medi Ambient).

S’ha ampliat l’horari, millorat la gestió i creat nous 

serveis (préstec gots, racó de reutilització...).

ÀMBIT DE TERRITORI

···

A què ens comprometíem el 2011

“- Acabar i potenciar el circuit de l’Anella Verda que 

transcorre per Sta Coloma, St Boi i St Climent, amb uns 

20 km de camins per espais naturals, desde la muntanya 

�ns al riu.”

“- Potenciarem l’accés de passeig a la ribera del riu amb 

l’adeqüació de camins que permetin arribar-hi compati-

bilitzant-ho amb l’activitat agrària (Anella verda i camins 

del Parc Agrari).”

“- Potenciarem el Parc de Can Carletes, una zona verda 

que ofereix moltes oportunitats.”

“- Treballarem per la realització del projecte Muntanyes 

del Baix (amb iniciatives com elaborar un inventari del 

patrimoni natural, proposta d’itineraris, senyalització de 

camins, l’estudi de l’apro�tament energètic de biomassa 

forestal, etc.).”

“- Protegirem i potenciarem les rieres com a corredors bi-

ològics i espais naturals a recuperar en un futur.”

“- Treballarem per aconseguir iniciar el projecte 

d’arranjament de les rieres de Can Julià - Ca N’Isbert.”

“- Vetllarem per la protecció de l’espai forestal i agrícola, 

tal com el de�neix i delimita el nou Pla Territorial de la 

Regió Metropolitana.”

“- Mantindrem la superfície actual del Parc Agrari al pla 

del Llobregat, i lluitarem per incloure en aquesta zona de 

protecció espais d’agricultura de secà.”

“- Iniciarem, en col·laboració amb la pagesia i els 

ciutadans i ciutadanes que hi tinguin interès, el projecte 

d’un espai d’horts públics comunitaris.”

“- Continuarem potenciant la sensibilització respecte els 

residus, promovent la seva reducció, la recollida selectiva i 

l’ús de la deixalleria a través d’activitats de sensibilització i 

informació i de boni�cacions de les taxes municipals.”

“- Seguirem el camí de disminució de les contaminacions 

acústica i lumínica.”

“- Encarregarem l’elaboració d’un projecte d’apro�tament 

de l’aigua de pous i fonts municipals per al reg dels jar-

dins públics i, si fos possible, per a la irrigació d’algunes 

superfícies d’agricultura de secà.”

“-  Treballarem per aprovar una normativa mediambi-

ental per a les dues zones d’habitatges irregulars del mu-

nicipi (Bon Punt i sobre Can Ros), per evitar la contami-

nació amb aigües residuals de les lleres de les rieres de 

Can Mallol i de Can Soler.”

“- Vigilarem atentament el projecte d’extracció de terres 

del Ministerio de Fomento a la zona de camps de secà per 

sobre el Pla de l’Entorn de la Colònia Güell, i exigirem el 

compliment de les condicions de restauració de terres per 

�nalitat agrícola.”

“- Potenciarem el coneixement de l’entorn natural de San-

ta Coloma (senyalització de camins, creació de circuits, 

informació, visites guiades, activitats de descoberta...).”

“- Desenvoluparem iniciatives que impliquin la ciutada-

nia per fomentar el respecte per l’entorn.”

“- Continuarem fent campanyes de sensibilització i fo-

ment dels hàbits sostenibles entre la població.”

“- Replantejarem el servei de neteja municipal per incre-

mentar la freqüència a determinats nuclis (Can Via, Ce-

salpina).”

“- Elaborarem una ordenança d’estalvi d’aigüa i actualit-

zarem les referents a l’energia solar i a sorolls i vibracions.”

“- Promourem la participació ciutadana per a la recuper-

ació d’espais forestals degradats, com a iniciativa de sen-

sibilització, coneixement del medi i millora de l’entorn.”

“- Millora del servei de la Deixalleria Municipal, (ampli-

ació d’horaris...).”



···

···

···
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PATRIMONI - Preservar i protegir el nostre llegat

“- Promoció d’un punt de reutilització a la deixalleria mu-

nicipal per tal d’oferir la possibilitat d’apro�tar aquells ob-

jectes que altres ciutadans ja no necessiten però que pel 

seu bon estat de conservació poden ser reutilitzats.”

“- Acabar les gestions iniciades, en col·laboració amb 

l’Agència de Residus, per a la correcta retirada dels residus 

de l’antiga fàbrica de Massó i Carol (en aquests moments 

s’està elaborant l’inventari dels residus per determinar la 

gestió i iniciar la retirada).”

Què més hem fet?

Treballar amb diversos grups inversors la possibilitat 

que es pugui avançar, amb "nançament privat, en la re-
habilitació d’edi$cis i espais singulars que necessiten 
actuacions urgents, vista la impossibilitat a curt i mig 
termini de comptar amb "nançament públic.

Acollir la VII Jornada de Patrimoni del Baix Llobregat 
a la Colònia Güell el setembre de 2013, un important 
espai de debat comarcal sobre el Patrimoni que po-
sarà l’enfoc en el paper del patrimoni com a generador 
d’activitat econòmica.

En el marc de la Jornada de Patrimoni de la comarca,  
presentar el Manifest en defensa de la Colònia Güell 
que compta amb l’adhesió d’institucions, entitats, 
ciutadans i ciutadanes i personalitats reconegudes.

Elaborar l’Inventari de masies i espais singulars de 
Santa Coloma de Cervelló (document disponible al 
web de l’Ajuntament).

Una primera fase de re-
cuperació de les impor-
tants pintures desc-
obertes a l’església de 
Santa Coloma.

Potenciar la memòria històrica local i nacional.

Digitalitzar les imatges més antigues gravades al 
municipi per poder-les conservar i crear un fons local 
d’imatges d’interès patrimonial.

Potenciar la descoberta i 
coneixement de 
l’important arxiu parro-
quial de Santa Coloma, 
amb documents extraor-
dinaris que recullen la 
història del municipi.

Potenciar la Taula de Patrimoni amb grups de treball i 
objectius de difondre, conèixer i exercir d’òrgan consul-
tiu sobre el patrimoni local.

Visites guiades pel patrimoni local (masies, muntanya, 
pintures, espais naturals...) per donar-lo a conèixer, po-
sar-lo en valor i que sigui un element que potencïi el 
sentiment de pertinença i la cohesió al poble.

Nova senyalització tu-
rística a la Colònia Güell.

Què hem fet 

S’han endegat iniciatives per garantir un major coneixe-
ment del patriomoni local de tot tipus i faci-litar-ne així 
la protecció i gaudi de la ciutadania tot mantenint la 
història local.

S’han fet activitats de difusió del patrimoni (visites guia-
des, presentacions, exposicions...)

S’ha acabar l’estudi i la Diputació ja l’ha entergat a 
l’Ajuntament. S’ha publicat al web municipal i se n’ha 
fet una presentació pública. L’inventari dóna eines a 
l’Ajuntament per difondre i protegir el patrimoni en 
base a criteris sòlids i contrastats.

S’ha començat a maquetar en format digital, i s’està es-
tudiant la viabilitat d’aquesta edició.

Pendent de con"rmar la subvenció per fer-ho. S’ha ela-
borat el projecte i s’està cercant "nançament .

S’han anat fent millores de rehabilitació, però queda 
pendent la intervenció més gran a les cobertes.

S’han mantingut contactes amb la DG de Patrimoni  per 
cercar aliances en aquest objectiu. S’han fet gestions 
amb diferents actors per cercar solucions viables de re-
habilitació de diversos edi"cis històricament rellevants 
de la Colònia Güell.
S’ha promogut un projecte per recuperar la Torre Salbana.

S’han traslladat els documents a l’Arxiu del Bisbat on es 
conserven en condicions òptimes, s’estan restaurant i 
s’ha començat a preveure la seva digitalització. 

S’ha creat i posat en funcionament la Taula, que s’ha 
d’anar dinamitzant amb grups de treball i accions.

S’ha creat el Punt de Reutilització i funciona amb una 
molt bona valoració.

S’ha aconseguit, en cooperació amb la Plataforma 
ciutadana i l’Àgència de Residus, la retirada dels resi-
dus químics de Massó i Carol i s’ha fet un estudi del sòl 
i de les aigües de l’entorn que ha determinat l’eliminació 
del perill i les actuacions a fer en el futur sobre el terreny.

Projecte de silvopastu-
ra amb cabres i ovelles 
per mantenir les franges 
de protecció contra in-
cendis de Can Via i Cesal-
pina  a través de la pastura 
d’un ramat de cabres que 
permeten una gestió més 
sostenible, econòmica-
ment més rentable i amb 
el valor afegit de les activi-
tats d’educació ambiental.

Reposar arbres de carrers i espais públics.

Potenciar espais de la riba del riu, recuperant tot el 
camí de ribera, retirant construccions i horts il·legals, 
naturalitzant zones degradades i fent replantació 
d’arbres de ribera.

 Crear la Jugateca 
ambiental al Parc Met-
ropolità de Can Lluc, amb 
un extens calendari 
d’activitats familiars de 
descoberta de l’entorn 
natural i sensibilització 
ambiental.

Un projecte per instal·lar plaques fotovoltàiques en 
equipaments municipals per generar energia renova-
ble i reduir costos energètics per a l’Ajutnament (aquest 
projecte no s’ha pogut realitzar per l’eliminació de les 
primes a l’energia renovable del govern espanyol del PP).

Instal·lació de plaques fotovoltàiques a l’edi$ci de 
l’Ajuntament gràcies a la selecció de Santa Coloma per 
a un projecte pilot de la Diputació de Barcelona.

Campanyes de sensi-
bilització i civisme en la 
gestió dels residus.

la 

retribució
dels regidors de 

l’equip de govern 
en dietes, representació i 

desplaçaments ha estat de 

0€

Commemorar el Tricen-
tenari dels fets de 1714 
amb divulgació de fets 
històrics que van succeir al 
poble i la comarca en 
aquella època i establint 
un monument de record i 
celebració de la Diada Na-
cional de Catalunya a l’Av. 
11 de setembre.

Programar actes de divulgació del Patrimoni local en el 
marc de les Jornades Europees del Patrimoni.

Recuperar el nom de la Torre Forés, en substitució de 
Can Salgado, nom imposat per l’exèrcit borbònic durant 
la Guerra de Successió.

la nova 
gestió dels

llums de Nadal 
ha permès garantir 

que cada any se’n pugui 

gaudir i un estalvi de 
12.000 €/any

SA
PS

 QUE...

SA
PS
 QUE...

···

A què ens comprometíem el 2011

“- Donada la seva importància i la seva qualitat res-pec-

tarem i protegirem el patrimoni natural, arquitectònic, 

urbanístic i històric de Santa Coloma de Cervelló, combi-

nant-ho amb un poble viu socialment i econòmicament 

productiu.”

“- Fomentarem el coneixement del patrimoni i la història 

local.”

“- Acabarem l’inventari del patrimoni local de ma-

sies del poble i els seus paisatges naturals realitzat en 

col·laboració amb la Diputació de Barcelona i plani�car-

em les actuacions pertinents per promoure i facilitar la 

seva conservació i coneixement.”

“- Editarem el llibre de l’historiador Monjas sobre de la 

vida a Santa Coloma a l’època medieval.”

“- Executarem la 2a fase de la rehabilitació de l’edi�ci an-

tic de l’escola de la Colònia Güell.”

“- Farem un necessari projecte de rehabilitació integral 

del cementiri municipal.”

“- Reforçarem les gestions que s’estan fent amb la Direc-

ció de Patrimoni de la Generalitat per fer front comú per 

aconseguir la restauració i la rehabilitació de la Torre 

Salbana, de la fàbrica dels Güell, la cripta de Gaudí, i dels 

edi�cis emblemàtics i les cases catalogades de la Colònia 

Güell, així com de les masies del municipi.”

“- Ens oferirem per ajudar a preservar de forma adeqüada 

l’important arxiu parroquial de Santa Coloma i per crear 

un arxiu històric del poble.”

“- Impulsarem la Taula de Patrimoni del municipi, que 

s’ha estat treballant el darrer any.”



···

···
···

···

···
···

···

URBANISME - Un creixement controlat i endreçat
Què més hem fet?

Nombroses i complexes gestions per garantir els drets 
del municipi davant l’obligació del RCD Espanyol 

d’entregar (com a conseqüència del planejament ur-
banístic que va permetre la construcció de l’estadi i el 
centre comercial de Cornellà i El Prat) als ajuntaments 
de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat 
de 7,62 Ha urbanitzades com a zona verda i corredor 
ecològic a la riera de Can Solé.

Aconseguir, mitjançant esmenes aprovades al Pla Espe-
cial del Parc Agrari, ampliar l’àmbit del Parc al nostre 
terme municipal, incorporant una zona de 32 hectàrees 
de correu de secà de sobre la via de Cornisa, que servirà 
com a àmbit de creixement de l’agricultura i com a zona 
de protecció davant futures possibles 
especulacions urbanístiques.

Què més hem fet?

Malgrat la retallada en el número de trens, aconseguir 
que els trens de la línia R6 parin a l’estació de Santa 
Coloma, recuperant en moltes franges horàries la 
freqüència de trens anterior a la retallada.

Elaborar el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) amb metod-
ologia participativa a través de tallers, activitats, debats 
i d’un bloc (veure l’enllaç des de la web de l‘Ajuntament) 
i aprofundint en la mobilitat en transport públic i privat, 
l’ús de la bicicleta, els itineraris, l’accessibilitat i les zones 
per a vianants, la seguretat viària i la sostenibilitat.

Construir un nou itiner-
ari per a vianants que co-
munica l’estació de Santa 
Coloma amb la zona in-
dustrial de la carretera, el 
Parc Agrari i l’accés al riu.

Modi(car el recorregut del bus L76 per garantir el com-
pliment dels horaris, evitar punts perillosos i apropar el 
servei a equipaments municipals.

Aconseguir noves marquesines a diverses parades 
d’autobús amb il·luminació i pantalles amb informació 
de temps d’espera

Elaborar un projecte 
per refer la sortida de la 
Colònia Güell cap a la car-
retera i l’estació de FGC 
millorant l’accessibilitat i 
la seguretat (+nançat per 

la Diputació, s’executarà els propers mesos).

Lluitar per exigir al Ministerio de Fomento alternatives 
per facilitar la mobilitat durant el tall de la carretera 
BV2002 a Sant Boi entre el setembre  2015 i juny 2016.

Què hem fet 

El projecte d’aquest desenvolupament urbanístic està 
aturat.

Pendent de posar en funcionament. 

S’ha fet seguiment i reunions informatives amb veïnat i 
col·lectius afectats per obres i projectes rellevants (Can 
Baruta, retirada residus Massó i Carol, urbanització car-
rer Pin i Soler, reurbanització de la Plaça Constitució...).
En el cas del projecte urbanístic de la Font Vella, no ha 
avançat.

L’aturada dels processos urbanístics ha deixat en pausa 
possibles projectes d’aquest tipus.

S’està redactant, amb processos oberts i participatius, 
el Pla de Mobilitat Urbana, que fa especial incidència en 
l’accessibilitat i s’han fet sessions especí+ques per ana-
litzar realitat i necessitats en aquest sentit.

Es va convertir la zona en equipament educatiu i cedir al 
Dept. d’Ensenyament per ubicar-hi l’Institut. El Departa-
ment al +nal va decidir no fer l’Institut allà. Segueix sent  
equipament docent i ara s’estan cercant alternatives per 
desenvolupar-hi algun projecte d’interès municipal.

S’han fet gestions per desencallar el sector 123 i s’ha 
reformulat per cercar la viabilitat (pendent de de+nir i 
negociar els detalls). Al Recinte de la Colònia s’ha fet un 
ingent treball de gestió econòmica per superar les di+-
cultats prèvies a la gestió urbanística.

Què hem fet 

S’ha aplicat la totalitat de la proposta de l’estudi de mo-
bilitat que va ser prioritzada amb participació ciutadana, 
racionalitzant trajectes i repartint la pressió de vehicles 
en itineraris diversos.

S’ha negociat amb la Generalitat l’increment de trens 
(aconseguit en el cas de l’estació de Sta Coloma) i la 
incorporació a la zona 1 (no concedit encara). S’haurà 
d’activar la comissió i el treball conjunt del municipi per 
lluitar per aquest objectiu. S’ha elaborat un Pla de Mo-
bilitat Urbana (PMU) amb especial atenció al transport 
públic i creat un Consell de Mobilitat que pot ser clau 
per a la millora del servei.

S’ha executat el projecte d’itinerari per a vianants que 
permet comunicar el nucli urbà i l’estació amb zones 
d’activitat econòmica, el Parc Agrari i l’accés al riu.

S’ha aconseguit un aclariment per part de la Generalitat 
i la Diputació sobre com ha de ser en el futur aquesta 
carretera, fet que s’esperava des de fa anys i algunes 
millores provisionals mentre no es resol la  urbanització 
de+nitiva de la carretera. S’hi ha millorat la seguretat i el 
pont sobre el Canal de reg que representava una perill.

S’han incorporat bicicletes (normals i elèctriques) i un 
cotxe elèctric en prova pilot als vehicles de l’Ajuntament. 
S’ha participat en campanyes de promoció de les bicis 
elèctriques entre la ciutadania.

S’ha sol·licitat a l’ÀMB, però no és assumible pel cost 
econòmic que representaria.

L’aturada del Pla de l’Entorn, al que va associada la con-
nexió, i el context econòmic ha fet impossible plantejar 
aquesta actuació.

S’ha ajudat a Dones pels 4 Cantons en el projecte de 
cotxes compartits.

MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC - Un municipi més ben connectat

Les inversions en 
estalvi energètic 

per posar llums LED als 
equipaments municipals 

han representat una 

reducció del consum 

40% 

SA
PS

 QUE...
A què ens comprometíem el 2011

“- Seguirem pas a pas el desenvolupament del Pla de 

l’Entorn de la Colònia Güell, per analitzar-ne la viabilitat i 

l’interès pel municipi i assegurar la qualitat de la urbanit-

zació, la sostenibilitat de la construcció i l’execució dels eq-

uipaments, infraestructures i zones verdes compromeses.”

“- Desenvoluparem el Consell Assessor Urbanístic de San-

ta Coloma, creat recentment i que té un paper important 

en la informació, participació i transparència dels pro-

cessos urbanístics del municipi.”

“- Continuarem apostant per la creació de Comissions de 

Seguiment dels projectes i obres que es vagin desenvo-

lupant, per facilitar la informació als veïnats i col·lectius 

afectats i poder millorar els projectes de forma col·lectiva 

(entre altres, crearem la comissió de seguiment per a 

l’execució del creixement urbà a Font Vella, on hi participi 

el veïnat, representants de l’escola Montpedrós i la seva 

AMPA).”

“- Vetllarem perquè, si s’inicien nous projectes, es ga-

ranteixi l’equilibri amb l’entorn natural, l’habitatge pro-

tegit i un creixement racional del municipi.”

“- Actualitzarem el pla d’accessibilitat que malgrat estar 

elaborat no es va arribar a aprovar i iniciarem el seu des-

plegament per assegurar un municipi adaptat i accessi-

ble per a tothom.”

“- Avançarem en el planejament de la zona d’equipaments 

entre Torre Salbana i el camp de futbol per establir-ne l’ús 

d’equipament que correspongui i plantejar el vial alter-

natiu al que proposa el Pla de l’Entorn de la Colònia Güell 

entre Can Julià i l’escola.”

“- Continuarem cercant vies de desenvolupament dels 

tràmits urbanístics que permetin desencallar i promoure 

el desenvolupament de les zones industrials del municipi, 

tant al sector 123 (naus de la carretera BV2002) com al 

Recinte Industrial de la Colònia.”

···

A què ens comprometíem el 2011

“- Aplicarem les propostes del nou estudi de mobilitat 

elaborat durant el 2010-2011, racionalitzant els itiner-

aris dins el poble, diversi!cant les rutes i afavorint la con-

vivència entre vehicles, bicicletes i vianants.”

“- Promourem una comissió ciutadania-ajuntament per 

potenciar i millorar el servei de transport públic (rec-

lamar la inclusió a la zona 1 i increment de la freqüència 

de trens).”

“- Continuarem la lluita per aconseguir, en el marc de la 

nova Autoritat Metropolitana, la inclusió de Santa Co-

loma de Cervelló a la zona 1 de la tarifació del transport 

públic i un increment dels trens que s’aturen a les nostres 

estacions.”

“- Vetllarem per l’execució del projecte, ja aprovat però 

pendent per part de la Diputació, de camí de vianants 

que comunica l’estació de FGC de Sta Coloma amb la 

zona industrial de la BV2002, els accessos al Parc agrari 

i els camins d’accés al riu.”

“- Treballarem amb els municipis veïns i la Diputació de 

Barcelona (responsable de la carretera) perquè s’iniciï 

el projecte de desdoblament de la BV-2002, de forma 

respectuosa amb el Parc Agrari,i simultàniament a 

l’ampliació de la rotonda de St Vicenç i dels enllaços a 

l’autovia i a l’autopista a St Vicenç i St Boi.”

“- Continuarem promovent l’ús de vehicles no motoritzats 

dins l’ámbit local, des de l’Ajuntament (projecte de bici-

cletes per a personal de l’Ajuntament) i per la ciutadania).”

“- Intentarem millorar el servei d’autobús al municipi, re-

duint el temps d’espera.”

“- Intentarem avançar-nos a la urbanització de Pla de 

l’Entorn de la Colònia Güell per executar la connexió 

viària entre la Font del Murri i la Via de Cornisa.”

“- Desenvoluparem iniciatives per promoure l’ús com-

partit del cotxe (car sharing).”



···

ESPAI PÚBLIC - Un poble per gaudir-ne
Què més hem fet?

Reorganitzar la zona 
d’aparcament del c. Es-
pígol a Can Via, per facili-

tar un ús segur dels conte-
nidors, reduint l’aturada 
de cotxes al mig de la 
calçada per llençar les es-
combraries.

Millorar la senyalit-
zació viària informativa 
per indicar els itineraris i 
equipaments principals.

Eliminar l’abocador de matèria vegetal a la Via Corni-
sa on s’hi havien produït 3 incendis els darrers anys i su-
posava un perill evident. S’ha retirat la matèria orgànica 
acumulada i s’ha netejat.

Elaborar un projecte d’il·luminació de les porxades de 
la zona comercial de l’Av Santa Coloma que &nalment 
no s’ha pogut executar encara.

Campanya per netejar i evitar abocaments de deix-
alles, restes vegetals i runes a zones no autoritzades i 
per potenciar l’ús de la Deixalleria.

Instal·lar Punts 
d’Informació Ciutadana 
per ordenar la cartelleria 
diversa que anteriorment 
ocupava espais diversos 
de forma desordenada.

Adequació de l’aparcament a la Pl. Benet Barcelona, 
al costat del Casal Municipal de Cesalpina, ordenant i 
il·luminant l’espai, evitant aparcaments perillosos i reor-
ganitzant per fer més segur i còmode l’espai de conte-
nidors.

Millorar de la seguretat 
del pas de vianants i del 
ferm del carrer Padró.

Desplaçar diversos OPI de publicitat que limitaven la 
visibilitat a vianants i conductors i generaven inseguretat.

Crear un espai de lleure 
per gossos on poden cór-
rer lliurement.

Contractar persones en situació d’atur a través de  Plans 
d’Ocupació locals i formar equips de suport a la Briga-
da municipal per reforçar la feina de manteniment de 
molts espais públics (reparació i construcció de noves 
voreres, actuacions de millores diverses, neteja de rieres 
i zones verdes, etc.)

Millorar de voreres a 
diversos punts del muni-
cipi.

Millorar l’accessibilitat en nombrosos passos de vi-
anants, voreres i accessos a equipaments per facilitar 
l’ús per persones amb mobilitat reduïda o cotxets, car-
ros, etc.

Millorar diversos equipaments municipals per actua-
litzar-los en termes de seguretat, millorar l’e&ciència 
energètica i adequar-los als usos actuals i futurs (camp 
de futbol, pavelló poliesportiu, casal de Cesalpina, llar 
d’infants, biblioteca, casals de la gent gran, etc.

Què hem fet 

S’ha arranjat el carrer Pin i Soler, part d’Aranyó i Bar-
rau, la vorera de Claudi Güell, s’ha elaborat un projecte 
per millorar l’entorn de Ca l’Ordal i la Pl. Anselm Clavé i 
s’està treballant en un projecte de replantejament dels 
vials i la circulació a la Colònia.

S’han fet millores demanades a través de participació 
ciutadana (bancs, pista bàsquet...), s’ha millorat el man-
teniment de l’arbrat i la neteja del Camet i l’entorn (seg-
uretat i accessibilitat.

S’han fet millores a fanals, quadres elèctrics, voreres, 
aparcaments i escales.

S’ha fet amb l’Àrea Metropolitana un estudi de les zones 
verdes del municipi i un pla de millora de la gestió que 
ha permès fer un nou contracte de manteniment ampli-
ant les feines anteriors i racionalitzant costos.

S’han fet millores a l’interior, reparat nínxols, i adecentat el 
mur exterior (pendent el projecte per resoldre les cobertes).

S’ha fet el nou Pla de Mobilitat Urbana, amb especial 
atenció a la millora de l’accessibilitat. S’han fet obres de 
millora de l’accessibiliat en diversos punts del poble.

S’ha aprovat l’Ordenança de Convivència per afavorir 
el bon funcionament del municipi i la regulació de te-
mes que no constaven a altres Ordenances, facilitant la 
sensibilització i la tasca de l’Ajuntament per actuar en 
temes de civisme i convivència.

Algunes instal·lacions s’utilitzen per absorvir activitats 
esportives d’entitats que no hi caben al Pavelló.

S’ha reestructurat la regidoria d’Espais Públics per mil-
lorar el servei i s’està creant una eina informàtica per 
comunicar incidències i fer-ne seguiment tant dins de 
l’Ajuntament com per part de la ciutadania.

S’han fet obres de millora i ampliació del Parc Met-
ropolità de Can Lluc, millorant els accessos des de l’Av 
11 de Setembre, la zona de jocs infantils de la part baixa 
del parc, la zona d’aparcament i incrementant l’àrea 
que manté l’ÀMB, reduint costos per l’Ajuntament.

S’ha duplicat la freqüència de neteja a Can Via. A Cesal-
pina es doblarà després de l’estiu quan es faci efectiu el 
nou contracte de neteja viària (actualment en licitació):

A què ens comprometíem el 2011

“- Continuarem les millores als carrers de la colònia Güell, 

aplicant les subvencions que hem aconseguit per actua-

cions urgents ja el 2011 i elaborant, amb participació 

ciutadana, un pla de millora i ús del conjunt dels vials de 

la Colònia.”

“- Elaborar de forma participada un projecte de rehabili-

tació integral del Camet de la Colònia Güell i executar-lo 

amb l’objectiu de millorar-ne les condicions, la seguretat, 

els usos...)”

“- Continuarem avançant en les millores als vials de Ce-

salpina (fanals, voreres, escales).”

“- Farem una gestió integral dels espais verds del muni-

cipi, potenciant la seva correcta conservació i manteni-

ment i aconseguint una gestió més e�cient.”

“- Executarem el projecte de rehabilitació integral del ce-

mentiri”

“- Actualitzarem el pla d’accessibilitat i el desenvoluparem 

progressivament per assegurar un municipi amb un espai i 

equipaments públics adaptats a totes les circumstàncies.”

“- Crearem una ordenança de convivència, cercant el 

màxim consens al municipi i a través de processos par-

ticipatius, per de�nir el marc de convivència del municipi 

i que inclogui acords sobre l’ús dels espais públics (ani-

mals de companyia, espais per ordenar i concentrar in-

formacions i netejar de cartells l’espai públic, respecte pel 

mobiliari urbà...).”

“- Cercarem fórmules per apro�tar les instal·lacions de les 

escoles fora de l’horari lectiu i d’activitats extraescolars.”

“- Reorganitzarem la gestió interna a l’Ajuntament 

per millorar les actuacions de manteniment de l’espai 

públic.”

“- Acabarem les actuacions a la zona del nou Parc de 

Can Lluc, aplicant millores al propi parc (proteccions a 

la zona esportiva...) i al seu entorn (millores a la zona de 

jocs infantils de la part baixa, rehabilitació de les escales 

d’accés des de l’Av. 11 de setembre a Can Lluch).”

“- Replantejarem el servei de neteja municipal per incre-

mentar la freqüència a determinats nuclis (Can Via, Cesal-

pina).”

Afrontar els problemes 
importants en l‘enllume-
nat públic a algunes zones 
del poble (amb especial 
afectació a Cesalpina) ini-
ciant un gran projecte de 
renovació, reparació i 
millora de l’enllumenat 
públic: 

- Actuacions als quadres elèctrics (reparacions impor-
tants, nous quadres...)

- Cablejat (reposició, reparació i nova instal·lació amb 
noves canalitzacions...)

- Fanals (reparació, reposició, substitució i nova 
instal·lació en punts on no n’hi havia...)

- Llumeneres (substitució per bombetes de baix con-
sum i LED per reduir costos).

Millorar la pintura 
viària als carrers (línies de 
delimitació de carrils i reg-
ulació d’avançaments, 
passos de vianants, seny-
alitació horitzontal, etc.).

Actuacions per millorar la seguretat als camins esco-
lars, amb creació de passos de vianants elevats i nous 
passos de vianants per facilitar itineraris més curts.

Resoldre punts perillosos a la Via de Cornisa amb la 
reforma de les dues rotondes i un nou pont per a vi-
anants sobre la riera de Can Ros, on hi havia una situació 
real de perill. 

Millorar l’entorn de Ca 
l’Ordal: noves voreres, 
passos de vianants, mar-
quesines de l’autobús i 
pavimentació.

Aconseguir subvencions per fer més inversió en es-
talvi energètic en equipaments municipals per reduir 
despesa corrent de l’Ajuntament.

Aquesta legislatura
l’Ajuntament no ha 

demanat cap 
crèdit bancari 

amb interessos 

i ha reduit molt les 
pòlisses de crèdit i 

l’endeutament.

SA
PS

 QUE...



···

ACTIVITAT ECONÒMICA - Generar oportunitats de futur
Què més hem fet?

Reubicar el mercat setmanal de Santa Coloma a la 

Plaça del Pi Tallat per oferir un millora servei, ampliar 
l’oferta i resoldre els problemes de seguretat que com-
portava la ubicació a la Plaça Constitució.

Editar un plànol del 

muncipi amb la ubicació 

dels co-merços i activitats 

econòmiques.

Crear la Fira de Nadal amb artesans 

i artesanes locals.

Crear el Mercat de 

Pagès a la Colònia Güell, 

iniciativa referent a la co-

marca i que està tenint 

molt èxit.

Posar en funcionament les zones d’aparcament amb 

limitació horària a les àrees comercials per facilitar 

l’ordenació de l’aparcament i l’accés als comerços.

Crear l’àrea per a auto-

caravanes i càmpers per 

fomentar l’atractiu turístic 

de la Colònia Güell i regu-

lar l’acampada d’aquest ti-

pus de vehicles.

Què hem fet 

S’ha fet molta feina per desencallar la precària situació 

de les zones industrials i econòmiques del municipi. 

S’han endegat processos tant des de l’Ajuntament com 

cercant aliances externes per avançar en aquests pro-

jectes encallats des de fa anys.

Es va arribar a aclarir el camí per desencallar aquest 

planejament. La retirada de part de les propietats que 

l’havíen de desenvolupar ha obligat a començar de nou 

i s’està treballant en una proposta per donar viabilitat i 

reactivar aquesta zona.

Després que el 2008 l’Ajuntament assumís la gestió 

urbanística del Recinte, s’ha actuat fent l’auditoria 

econòmica i aclarint la situació legal del projecte. Mal-

grat és un tema clau per al futur del poble, la situació 

està extremadament judicialitzada i econòmicament 

molt complicada.

S’ha potenciat el comerç local amb campanyes de promoció, 

acompanyament, facilitats %scals, suport a l’Associació de 

Comerciants, aplicació de mesures de l’Estudi de dinamit-

zació (mobilitat i aparcament, etc.) 

S’ha potenciat, recolzat i acompanyat l’Associació de 

Comerciants de Santa Coloma, les seves activitats i cam-

payes de promoció i també el seu funcionament ordi-

nari.

S’han aplicat propostes de l’estudi (marca, canvi mo-

bilitat, senyalització, creació de la Comissió de comerç, 

aparcament limitat...)

S’ha promogut la marca en campanyes, senyalització, 

l’edició d’un plànol del municipi i el comerç, etc.

S’han acompanyat iniciatives, fomentat l’autoocupació i 

creat boni%cacions %scals i facilitats en la gestió.

S’està treballant en l’atracció  d‘inversions que implantin 

activitat econòmica al municipi.

Hem potenciat l’activitat agrària i la col·laboració amb 

la Cooperativa Agrària de Sta Coloma. S’està treballant 

amb el Parc Agrari la millora d’infraestructures i recuper-

ació de terres

S’ha fet una important aposta per defensar el Parc Agra-

ri i l’activitat agrícola local. S’ha aconseguit que s’amplïi 

el Parc a zones de secà. 

S’ha creat un element clau com és el Mercat de Pagès.

S’està regularitzant la situació del Recinte per poder de-

sencallar els problemes que té des de fa anys i poder 

iniciar la rehabilitació i el desenvolupament com a pol 

d’activitat econòmica i generador de llocs de treball. S’ha 

contactat amb la DG de Patrimoni però no s’ha implicat.

Aquest projecte ha quedat en pausa a l’espera de re-

prendre la col·laboració amb el Citilab.

S’han facilitat les iniciatives interessades en aquest 

sentit tant com s’ha pogut i a més de les activitats que 

estan fent ja projectes per ampliar l’oferta actual, s’està 

en converses amb grups inversors inte-ressats en im-

plantar-s’hi.

En els darrers anys, 

Santa Coloma de Cervelló 
ha estat entre els 

5 municipis 

de la comarca amb 

l’atur més baix
(entre el 9% i el 11%)

···

···
···

···

Posar en funcionament 

l’aparcament limitat a les 

zones comercials per fa-

cilitar l’accés als comerços 

i reduir els problemes de 

circulació de vehicles 

(aquesta mesura forma 

part de les propostes de 

l’estudi de mobilitat i de 

l’estudi de dinamització del comerç local).

Potenciar l’activitat comercial local en època de Na-

dal amb una campanya especí%ca, la Fira de Nadal i 

la compra de llums per engalanar els carrers de l’eix 

comercial, implicant inicialment els comerços i, %nal-

ment, aconseguint que l’empresa de manteniment de 

l’enllumenat es faci càrrec de les despeses d’instal·lació 

dels llums.

l’alcalde 
de Santa Coloma 

és l’únic que té dedicació 
exclusiva cobrant 

1.800€/mes mentre 

que els regidors de 

l’equip de govern tenen 

dedicació parcial 
cobrant uns 400€/mes

SA
PS

 QUE...

SA
PS

 QUE...

···

Potenciar el comerç lo-

cal amb el recolzament a 

l’Associació de Comerci-

ants i campanyes es-

pecí%ques de promoció.

Crear boni#cacions en taxes que graven les activitats 

econòmiques locals generadores d’ocupació per fo-

mentar la creació de nous negocis, facilitar l’ampliació 

de negocis existents o afavorir el manteniment i viabili-

tat de les activitats en actiu.

Promoure convenis amb els municipis veïns per su-

mar i compartir informació i recursos per fomentar 

l’atracció d’inversió i empreses i generar oportunitats 

d’ocupació en aquesta zona.

A què ens comprometíem el 2011

“- Potenciarem decididament les zones industrials per re-

activar l’activitat econòmica al municipi i com a element 

clau del futur del nostre poble (possibilitats d’ubicació 
d’empreses, llocs de treball al municipi, qualitat de vida, 
diversi�cació dels ingressos de l’Ajuntament...)

SCC123 (zona industrial de la carretera i façana del mu-
nicipi): avanç del planejament urbanístic i la seva ex-
ecució, gestions per accelerar el desdoblament carretera 
BV2002, regularització de les naus i activitats, ampliació 
i modernització. 

Recinte Industrial de la Colònia Güell: normalitzar el 
subministrament elèctric al recinte, actualització del 
projecte d’urbanització, inici de les actuacions per regu-
laritzar la situació del recinte i potenciació dels atractius 
que ofereix aquest complex (patrimonials, geogrà�cs, 
històrics...) “

“- Farem una aposta decidida pel comerç local, com a 
sector bàsic per la vida i la cohesió del municipi.”

“- Ens proposarem per facilitar la reactivació de 
l’Associació de Comerciants, entitat que permet desenvo-
lupar majors potencials del comerç local i la interlocució 
amb l’Ajuntament.”

“- Desenvoluparem actuacions i propostes de l’Estudi de 
Comerç i les treballarem en cooperació amb el col·lectiu 
de comerciants.”

“- Desplegarem la recent creada marca comercial del 
comerç de Santa Coloma.”

“- Facilitarem les iniciatives per engegar activitats 
econòmiques al municipi.”

“- Promocionarem el municipi i les seves potencialitats  
com a element d’atracció d’activitat econòmica i creació 
d’oportunitats.”

“- Afavorirem la producció agrària al municipi tan com 
sigui possible i negociarem amb el Parc Agrari el �nança-
ment de les millores d’infraestructura viària i de seguretat 
de la vall baixa i de les zones de secà.”

“- Potenciarem el Parc Agrari i l’activitat agrícola”

“- Treballarem, conjuntament amb la Direcció de Patri-
moni de la Generalitat per facilitar la reforma i rehabili-
tació de la fàbrica de la Colònia Güell, tan des del punt de 
vista de la conservació patrimonial com des del vessant 
de la producció econòmica.”

“- Tirarem endavant, en col·laboració amb la Fundació 
Ctitlab i la col·laboració del Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat, un pol de promoció del turisme del coneixe-
ment, apro�tant el potencial de la Colònia Güell.”

“- Estudiarem la possibilitat d’afavorir les iniciatives pri-
vades d’hostaleria i restauració que puguin acollir el po-
tencial turístic de la Colònia Güell.”



······
A què ens comprometíem el 2011

“- Adaptarem i racionalitzarem l’estructura de 

l’Ajuntament per fer-lo més e�caç, apro�tar millor els re-

cursos i prestar un millor servei.”

“- Continuarem avançant en la millora de l’atenció i el 

servei a la ciutadania.”

“- Impulsarem l’administració digital per ampliar les pos-

sibilitats i facilitats per fer tràmits i gestions.”

“- Apro�tarem noves tecnologies per facilitar la comuni-

cació i informació ajuntament - ciutadania.”

Què més hem fet?

Reubicar serveis municipals per millorar l’atenció als 

usuaris: 

Nova seu dels Serveis 

Socials Bàsics a l’edi$ci de 
l’Ajuntament, més acces-

sible i còmode per a la co-
ordinació i les gestions 

que impliquin altres àrees 

del consistori. 

Nova seu de la Regido-
ria de Cultura al Centre 
Cívic Can Baruta, més ac-

cessible i propera a les en-

titats i a l’equipament de 

referència de les activitats 

culturals i col·lectives.

Promoure la creació d’una Ordenança de Transparèn-
cia, que no ha tirat endavant per manca d’acord amb la 

resta de grups polítics municipals.

Potenciar l’ús de les xarxes socials com a mitjà 

d’infomació i proximitat, tant a nivell institucional com 

per part dels regidors de l’equip de govern.

Què hem fet 

S’ha reorganitzat internament l’Ajuntament per donar 

millor servei, tenir més capacitat de resposta i optimit-

zar els recursos humans disponibles.

S’ha reforçat l’àmbit d’atenció a la ciutadania i s’està 

avançant en la possibilitat de comunicació digital.

S’ha canviat el sistema informàtic de l’Ajuntament per 
crear la base que permeti digitalitzar els tràmits.

S’ha reforçat el web i s’han incorporat xarxes socials per 
facilitar informació i comunicació.

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA - Una administració propera i e)cient

ÀMBIT DE GESTIÓ

Què més hem fet?

Fomentar la gestió documental digitalitzada en el fun-
cionament  intern de l’Ajuntament per estalviar en els 
consums de material d’o)cina, la despesa en reprogra-
)a i millorar la gestió, seguiment i emmagatzematge de 
documentació i expedients.

Nombroses gestions amb les companyies de telefonia 

mòbil per aconseguir millorar la cobertura que )nal-
ment han aconseguit l’acord perquè s’instal·li com a 
mínim una nova antena al municipi durant l’any 2015.

Acordar amb una com-
panyia el desplegament 

del servei de $bra òptica 
al tot el municipi abans de 
l’estiu de 2015.

Què hem fet 

No s’ha avançat en aquest tema per les di)cultats legals.

S’ha millorat el web amb més informació i més fàcil-
ment accessible.

S’han creat per)ls a xarxes socials on s’hi ofereix infor-
mació i la possibilitat de comunicar-se directament amb 
l’Ajuntament, alcade i regidors. 

S’ha millorat el Punt Òmnia per oferir un millor servei i 
programat cursos especí)cs en aquest sentit.

COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES - Noves xarxes, noves oportunitats

A què ens comprometíem el 2011

- Crearem una ordenança de convivència cercant el màx-

im consens al municipi i a través de processos participa-

tius per de�nir el marc de convivència del municipi.

- Plani�carem i posarem en pràctica una organització 

que afavoreixi una major proximitat del servei de la Poli-

cia Local.

- Potenciarem la coordinació amb altres cossos policials 

per millorar el servei.

- Valorarem la possibilitat de crear la �gura de l’Agent 

Cívic, una proposta sorgida de la participació popular, 

per desenvolupar determinades tasques i com a element 

de sensibilització i servei col·lectiu (per exemple a la vig-

ilància de la entrada i sortida de les escoles).

- Prendrem mesures per evitar els excessos de velocitat 

que es produeixen habitualment en diferents punts del 

municipi.  

Què més hem fet?

Mantenir la tranquil·litat del municipi, amb bones dades 
dels indicadors de seguretat, en comparació amb mu-
nicipis veïns (baix nivell delictiu, alt nivell de resolució 
de casos (especialment de la Policia Local) i una bona 
coordinació entre Policia Local i Mossos

Noves dependències 
de la Policia Local, més 
accessibles, segures i que 
permeten oferir un millor 
servei.

MIllorar l’oferta d’Educació viària que la Policia Local 
ofereix a les escoles del municipi.

Elaborar mapes de punts negres d’accidentalitat i 
robatoris per millorar la prevenció.

Integrar la Policia Local a la xarxa RESCAT de comuni-
cació i coordinació entre tots els cosses de seguretat i 
amb cobertura arreu per millorar laccés a informació i 
l’actuació en casos d’emergència.

Aprovar una nova Ordenança de Circulació, actualitzada 
i incloent regulacions no resoltes a l’antiga ordenança.

Crear un servei de mediació municipal per prevenir i 
gestionar els  problemes de convivència.

Actualitzar i millorar tots els Plans deProtecció Civil en 
situacions d’Emergència al municipi.

Què hem fet 

S’ha aprovat l’Ordenança de Convivència de Santa Co-
loma de Cervelló, que permet promoure la convivència 
i regular situacions que no estaven recollides en altres 
ordenances vigents.

S’han creat rondes de patrulla a peu per zones comer-
cials, campanyes i reorganitzat el personal per garantir 
serveis bàsics (accessos a les escoles...) 

S’ha potenciat la col·laboració amb Mossos (han triplicat 
la presència al poble i s’han fet actuacions conjuntes).

S’han dedicat uns plans d’ocupació locals per a persones 
aturades a la )gura d’Agent Cívic per donar informació, 
sensibilitzar sobre diversos temes, recollir informació de 
la ciutadania, corregir actituds incíviques, etc.

S’han aplicat mesures de reducció de velocitat als punts 
amb més accidents deguts a la velocitat i reforçat sen-
yalitzacions horitzontals i verticals per prevenir acci-
dents i millorar la seguretat. 

CONVIVÈNCIA I SEGURETAT - Preservar la tranquil·litat del municipi

Xerrades de prevenció de drogodependències a l’Institut.

Xerrades informatives i 
difusió sobre prevenció de 
robatoris en època de 
vacances.

Campanyes d’informació sobre seguretat per a gent 
gran, comerços, entitats bancàries, usos d’internet...

Potenciar la formació dels agents de la Policia Local.

Formació de personal de l’Ajuntament per poder realitzar 
els Plans d’Autoprotecció legalment necessaris per als 
actes i festes populars.

Un estudi de la UAB sobre bones pràctiques de transpar-
ència situa la web de l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Cervelló entre les 10 millors dels municipis catalans 
de )ns a 10.000 habitants.

Avançar en l’elaboració del projecte d’O$cina d’Atenció 
Ciutadana (OAC), on es millorarà l’atenció i facilitaran els 
tràmits i gestions de la ciutadania a l’Ajuntament. S’han 
preparat els fonaments de gestió interna a l’Ajuntament 
per tal que sigui possible i s’ha fet el projecte d’obres 
(s’executarà aquest proper estiu) per dotar-la de l’espai 
físic adequat a l’edi)ci de l’Ajuntament.

Crear l’Actualitat, pub-
licació mensual per oferir 
informació actualitzada, 
del municipi, l’agenda 
d’activitats i espai de di-
fusió per a les entitats.

Instal·lar un nou sistema informàtic de gestió interna a 
l’Ajuntament, que obre la porta a una gestió més e)caç 
i a la propera incorporació de gestions, comunicacions i 
seguiment de tràmits electrònics per part de la ciutada-
nia.

A què ens comprometíem el 2011

“- Plantejarem el desenvolupament d’un projecte de 

xarxa lliure, oberta i gratuïta d’accés a Internet (Gui�.

net), amb prova pilot a la Colònia Güell i posterior des-

plegament progressiu a Cesalpina, i la resta de nuclis per 

millorar i ampliar l’accés a les noves tecnologies.”

“- Continuarem potenciant el web municipal com a espai 

de referència informativa.”

“- Apro�tarem les noves tecnologies per oferir millor in-

formació sobre el poble, les activitats que s’hi programen 

i l’oferta associativa i facilitar la comunicació entre la 

ciutadania i l’Ajuntament “

“- Facilitar l’aprenentatge de l’ús de les noves tecnologies 

a les persones que no les dominen.”



POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL - Austeritat i contenció �scal
A què ens comprometíem el 2011

“- Continuarem aplicant austeritat en la gestió i res-pon-

sabilitat i rigor en el control de la despesa.”

“- Farem un esforç per contenir la pressió �scal.”

“- Treballarem en el marc de les associacions municipal-

istes per aconseguir un nou model de �nançament local.”

“- Ampliarem les boni�cacions per reduir la pressió �scal 

a persones i col·lectius que es trobin en situació d’especial 

precarietat (rendes baixes, famílies nombroses o per-

sones aturades...).”

“- Cercarem alternatives per diversi�car les fonts de �-

nançament municipal.”

“- Rendibilitzarem el màxim els recursos locals.”

“- Iniciarem experiències de pressupostos participatius a 

diferents nuclis del municipi i per a actuacions concretes. 

Una experiència innovadora que ens pot obrir les portes 

de processos més oberts i participatius en el futur.”

Què més hem fet?

Prioritzar inversions en estalvi de despesa corrent de 
l’Ajuntament (e�ciència energètica, nous combusti-
bles, etc.) per millorar la viabilitat econòmica al Consis-
tori al temps que millorem en sostenibilitat.

Crear boni$cacions i ajudes en impostos i taxes per facili-
tar el pagament a persones amb di�cultats econòmiques.

Aplicar austeritat en la gestió interna de l’Ajuntament 
(per exemple, en la gestió documental digitalitzada 
per estalviar en els consums de material d’o�cina i en 
la despesa en reprogra�a, les comunicacions electrò-
niques i l’avanç cap a una administració electrònica).

Gestionar la reforma laboral de l’administració públi-
ca imposada per Madrid (principalment l’increment 
d’hores laborals) de manera que s’han creat bosses 
d’hores que han permès reduir les hores extres i així 
tenir un estalvi econòmic en el capítol de personal.

Crear boni$cacions en taxes que graven les activitats 
econòmiques locals generadores d’ocupació.

Perseguir el frau en l’IBI, revisant les declaracions d’obres 
al cadastre per garantir la regularització i recuperant in-
gressos en casos que no pagaven el que pertocava.

Què hem fet 

S’ha replantejat tot el pressupost municipal eliminant 
despeses super&ues, acionalitzant despeses i aplcant 
rigor i control.

S’ha contingut tot el possible per no perdre serveis 
bàsics i incorporant ajudes per qui no pugui pagar.

Aquest debat està molt enverinat per les intencions de 
reestructurar les competències dels ajuntaments, cosa 
que marcarà molt el tipus de �nançament necessari.

S’han ampliat boni�cacions i s’han creat noves línies 
d’ajuda en aquests casos i de forma més àmplia veient 
l’evolució de la realitat econòmica de moltes famílies 
del municipi.

La di�cultat de promoure les zones d’activitat econòmi-
ca ha estat un fre, però s’han aconseguit subvencions 
extraordinàries de la Diputació i l’ÀMB.

S’ha fet un esforç de racionalització de despesa.

S’han desenvolupat iniciatives de pressupostos participa-
tius l’any 2013 (prova pilot a la Colònia Güell) i 2014 (al casc 
antic de Santa Coloma), amb una inversió total de 120.000€ 
en millores a espais públics proposades per la ciutadania.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

          ERC

PSC
ERC

CiU

Govern 
municipal

Resultat 
econòmic**

Coe$cient de 
l’IBI aplicat per 
l’Ajuntament

+5.638,60€

-238.796,06€
-79.860,57€

-355.719,03€1

+24.674,41€
+837.520,11€3

0,765
0,710

0,681

0,639 0,600 0,600 0,615 0,615 0,610
0,605

Endeutament 
de 

l’Ajuntament

* % d’aplicació de l’increment del valor cadastral de les propietats 
resultant de la revalorització que el Govern espanyol va fer l’any 2005

90%80%
60%50%40%30%20%10%

21,24% 32,17% 30,24%
28,62%

15,56%

Increment 
cadastral 

aplicat per 
l’Estat a l’IBI*

100% del nou 
valor de la 

propietat segons 
revalorització de 

l’any 2005 

70%

PROGRÉSPROGRÉSPROGRÉSPROGRÉS

** El resultat econòmic no expressa una disposició real de diners a la tresoreria de l’Ajuntament, sinó l’estat teòric de les �nances del Consistori, comparant els drets d’ingrés reconeguts i les 
despeses compromeses en l’exercici corresponent. Òbviament, el resultat ha de ser positiu per no tancar l’exercici en dè�cit, fet que obliga a prendre mesures correctores dràstiques. 
1 Aquest dè�cit de l’any 2009 va obligar a fer un pressupost 2010 desequilibrat (amb 355.719,03€ més d’ingressos que de despeses previstes) per recuperar l’estabilitat econòmica.
2 3 Aquests resultats econòmics no signi�quen que l’Ajuntament disposés d’aquesta quantitat de diners. La xifra s’eleva perquè incorpora un deute de més de 800.000€ de la Generalitat i 
�nançament provinent de subvencions per obres que no es van poder realitzar l’any en curs i es van acumular per l’any següent.

Fem memòria d’algunes dades econòmiques de l’Ajuntament en els darrers 10 anys

- Rebuig a les retallades del Dept. d’Ensenyament.

- Rebuig a l’aplicació de la Llei de la Renda Mínima 
d’Inserció i reivindicar el paper de les administracions 
locals en els temes de serveis socials bàsics.

- Suport de l’escola pública.*

- En contra de l’allargament de la llicència de funciona-
ment de la central nuclear d’Ascó.*

- Per reclamar un referèndum sobre la reforma de la 
Constitució espanyola.

- Contra la reducció del servei de ginecologia al Con-
sultori de Santa Coloma de Cervelló.*

- En defensa dels centres educatius municipals i del 
manteniment de la xarxa pública d’escoles bressol.*

- Rebuig a la supressió d’incentius econòmics per a 
l’impuls de les energies renovables.

- Per exigir els pagaments dels deutes del govern de la 
Generalitat amb l’Ajuntament.

- Per la urgent solució del cas Massó i Carol.*

- Contra el projecte Eurovegas al Baix Llobregat.

- A favor de la delegació del vot dels càrrecs electes 
dels ens locals.

- Per prevenir els desnonaments de la residència ha-
bitual.*

- Per exigint la retirada de l’esborrany d’avantprojecte 
de la Llei Orgànica de millora de la qualitat educativa 
(LOMCE).*

- Per tal que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 
que no cobri la Plusvàlua a les persones desnonades.*

- Per demanar la continuïtat del compromís econòmic 
de l’Estat amb els servei local de teleassistència dels 
Ajuntaments.*

- Suport a la declaració de sobirania i el dret a decidir 
del poble de Catalunya.*

- Per l’impuls de mesures per la transparència, el bon 
govern i l’aprofundiment democràtic.*

- Demanant el suport a la Moció de rebuig a la reforma 
de l’administació local.*

- En defensa del comerç de proximitat i de qüestiona-
ment dels projectes de nous centres comercials al Baix 
Llobregat.*

- Suport als clubs i entitats esportives catalanes.*

- Adhesió al Pacte Nacional pel dret a decidir.*

- Suport a la proposta de resolució presentada a la Co-
missió d’Ensenyament del Parlament de Catalunya sobre 
la plani$cació educativa a Santa Coloma de Cervelló.*

- En favor del dret a decidir de la ciutadania sobre el 
model d’estat i el futur polític col·lectiu.*

- Per a una elecció democràtica dels alcaldes i de les 
alcaldesses.*

- De suport del món local a la convocatòria de consulta 
sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre 
de 2014.*

- Per a l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló a l’AMI.*

- En defensa de l’educació, en contra de la LOMCE i de 
les retallades.*

Mocions proposades per PROGRÉS o el govern municipal i aprovades al Ple
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+96.531,67€
+992.997,90€2

pendent de 
liquidació de 
l’exercici 2014



Malgrat la feina feta, ha quedat molt 
per fer i coses a millorar

Activació de les zones d’activitat econòmica

Malgrat tot l’esforç dedicat per resoldre els problemes de 
les zones d’activitat econòmica (sector SCC123 de les 
indústries de la carretera BV2002 i Recinte Industrial de 

la Colònia Güell) no s’ha aconseguit resoldre aquest ele-
ment clau per al futur del municipi. És cert que l’enorme 
complexitat per resoldre aquests temes i l’estat en què 
es trobaven a principis de legislatura feien molt difícil 
resoldre-ho en només 4 anys, però ens hagués agradat 
avançar molt més en aquest tema estratègicament pri-
oritari per al futur del model de poble que volem (amb 
generació de recursos econòmics, de llocs de treball al 
propi poble, d’oportunitats per a la gent del municipi 
d’emprendre projectes al seu poble...).

De totes maneres, la feina feta ha permès aclarir el futur 
d’aquests desenvolupaments i hem assentar bases per 
avançar, però no hem aconseguit que s’hagin desencal-
lat els problemes que bloquegen el desenvolupament.

Afectació de la plani!cació educativa de la 
Generailtat al municipi

En el cas de la plani/cació educativa al municipi i 
l’afectació sobre l’Institut de Santa Coloma i l’Escola 
Montpedrós, malgrat ser competència del Departa-
ment d’Ensenyament i l’enorme complexitat de la sit-
uació, segurament vam con/ar massa en els acords 
amb el Departament que, malgrat s’havien anat desen-
volupant segons el previst, /nalment es van modi/car 
unilateralment per part de la Generalitat. 

Vist com va anar tot plegat, i les di/cultats que va gen-
erar i que generarà durant uns quants cursos la plani-
/cació educativa de la Generalitat a Santa Coloma, 
pensem que algunes coses les podríem haver fet difer-
ent. Molt probablement no s’hauria aconseguit modi/-
car la decisió, però possiblement s’hagués pogut deba-
tre de forma més constructiva i informada la situació.

Gestió del manteniment de les zones 
verdes del municipi.

El nou contracte de manteniment de zones verdes ha 
permès racionalitzar la gestió, aconseguir ampliar les 
actuacions a tot el municipi a espais que abans no es 
mantenien, contenir la despesa per aquest concepte i 
plani/cat els treballs amb criteris de/nits per especia-
listes del departament de Parcs de l’Àrea Metropolitana.

El funcionament normalitzat del contracte i les feines que 
preveu ha estat difícil, per la incorporació de zones no 
mantingudes anteriorment i feines endarrerides que han 
requerit un sobreesforç important. Però a banda d’això, 
hem de reconeixer que en alguns moments i indrets, no 
s’han assolit els objectius que preveiem i desitgem.

Foment de la participació ciutadana

PROGRÉS es caracteritza pel seu l’objectiu de fomentar 
la participació ciutadana en els afers locals. D’aquí n’han 
sorgit els darrers anys el Projecte Educatiu de Ciutat, el 
Pla Estratègic, les comissions de seguiment, etc.

Aquesta 4 anys volíem anar encara més enllà. En molts 

casos s’ha aconseguit fomentar la implicació ciutadana 
en afers gestionats per l’Ajuntament, /ns i tot amb ex-
periències pioneres (pressupostos participatius, Pla de 
Mobilitat, comissions, potenciació de la informació, de-
bat públic d’iniciatives municipals, etc.).

Tot i així, ens hem quedat amb ganes d’aprofundir més 
en aquesta forma de fer política oberta, transparent i 
que cerca el més ampli debat i implicació possible. Mal-
grat pensem que s’ha avançat, no en tenim prou.

Gestió del temps, la dedicació i les energies

La di/cultat de governar un Ajuntament com aquest, 
amb un volum important de feina i responsabilitats, 
però amb una estructura que sovint queda justa, és 
complicat, Més amb un equip de govern amb una sola 
persona a dedicació completa.

L’equip de govern municipal s’hi ha deixat la pell, ha 
dedicat esforços enormes i ha fet tot i més per acon-
seguir que les propostes i activitats es fessin realitat. 

Ho hem fet perquè estimem el poble, perquè entenem 
la participació en la política local com una forma més de 
treballar per millorar el nostre municipi i perquè venim 
de fer això mateix des d’altres àmbits i compromisos.

Aquesta actitud ens ha permès assolir /tes complicades, 
però també ens ha dut a una saturació en la gestió del 
dia a dia que ens ha fet difícil arribar a altres coses o ma-
neres de fer que haguessim volgut aconseguir i que no 
hem trobat la fórmula per desenvolupar-les. 

De tot això n’hem après i segur que podrem millorar!

Estem convençuts que el resultat global de la feina feta pel 
Govern Municipal de PROGRÉS aquests 4 anys és molt positiu.

Però som els primers que sabem que hem comès errors, algunes coses no ens agrada 
com han anat i som conscients que podríem haver millorat en moltes ocasions.

Precisament perquè ho sabem, creiem que en aquest balanç hem de reconèixer les 
debilitats, com exercici d’honestedat i primer pas per a la millora.

“Una apassionant 
etapa! 

Vull agrair la con�an-
ça que han dipositat 

en mi moltes per-
sones i, especialment, 

el recolzament de 
l’equip de govern en 
les decisions, sovint 

difícils, que he hagut 
de proposar.”

“És un honor haver 
format part d’un 
equip de govern 

municipal que ha 
prioritzat l’aplicació 

de polítiques 
ambientals tot i 
la di�cil situació 

econòmica que ens 
ha tocat viure. I agraïr 

a tothom que ha 
lluitat amb nosaltres 

per aconseguir un 
poble millor.”

“Quin honor represen-
tar el municipi des de 

l’alcaldia i treballar 
per aconseguir moltes 
millores per al poble i 

la seva gent! 
Moltes gràcies a 

aquest magní�c equip 
de govern i a tothom 
que ens ha ajudat a 

fer bona feina.”

“Hem passat 4 anys 
plens de di�cultats 
imposades per go-
verns supramunici-

pals, però la resistèn-
cia de l’Ajuntament 

i les ganes de fer 
moviment associatiu 
de Santa Coloma ens 
han ajudat a demos-
trar que volem ser un 

poble viu i actiu. 
Moltes gràcies i a 
seguir treballant!”

“El binomi esport i 
salut ha impregnat 
les nostres actua-
cions: més oferta 
esportiva, millors 

instal·lacions i 
esportistes de totes 
les edats... Gràcies a 
entitats, esportistes 
federats, i persones 

amb ganes de fer 
esport hem fet equip 
i això s’ha notat en 

els resultats.”

Alcalde
Urbanisme

Joventut,  Participació
Comunicació i 

Atenció Ciutadana

Educació
Serveis Socials
Convivència i 

Seguretat
Recursos Humans

CulturaHisenda
Espais Públics

Promoció Econòmica
(Indústria, Comerç i 

Agricultura)

Medi Ambient
Solidaritat i Cooperació

Polítiques d’Igualtat 
Patrimoni i Turisme 

Gent Gran
Famílies

Esports
Salut

Gerard Segú Jesús BlancoAnna MartínezAlfonso Muñoz Georgina Saumell Eva Melús Miqui Jansà

“Aquests 4 anys de 
forta crisi econòmica, 

des de l’equip de 
govern municipal 
hem prioritzat les 
polítiques socials, 

l’equitat i la igualtat 
d’oportunitats de tota 
la població de Santa 

Coloma”

“ La justícia i l’ètica no 
admet dobles inter-
pretacions. És l’únic 
marc per a totes les 
relacions entre les 

dones i els homes, i 
per a totes les per-

sones independent-
ment d’allò que forma 
la seva identitat i del 

context econòmic que 
els ha tocat en sort. ”

L’equip de govern municipal de PROGRÉS 2011-2015



ALGUNES DE LES ACTUACIONS REALITZADES PEL 
GOVERN MUNICIPAL DE PROGRÉS 2011-2015

Més informació, espais de participació, documents i propostes per als propers anys a

WWW.PROGRES.CAT

Millores a la Pl Charlie RivelMillores a la Pl Charlie Rivel

Recuperació de la riba del riuRecuperació de la riba del riu El nou CAP de Sta ColomaEl nou CAP de Sta ColomaAccés per vianants a la BV2002Accés per vianants a la BV2002

info@progres.cat facebook.com/progres.scc

Millores al teatre FontovaMillores al teatre Fontova

Centre Cívic Can BarutaCentre Cívic Can Baruta

Remodelació del camp de futbolRemodelació del camp de futbol

Rehabilitació d’escales 
a Cesalpina

Rehabilitació d’escales 
a Cesalpina Neteja forestal amb cabresNeteja forestal amb cabres

Millores a la bibliotecaMillores a la biblioteca

Millores Casal de CesalpinaMillores al Casal de Cesalpina

El mercat de pagèsEl Mercat de pagès

Reforma de la Pl. ConstitucióReforma de la Pl. Constitució

El nou Casal de Sant RocEl nou Casal de Sant Roc Ampliació del Parc de Can LlucAmpliació del Parc de Can Lluc

Millores al PavellóMillores al Pavelló

Retirada residus a Massó i CarolRetirada residus a Massó i CarolÀrea per autocaravanesÀrea per autocaravanes

Millores al Casal de Cesalpina

info@progres.cat facebook.com/progres.scc

Més informació, espais de participació, documents i propostes per als propers anys a

WWW.PROGRES.CAT


