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JOVENTUT 

1. S’ha aprovat el Pla Local de Joventut 2020-25.  

2. S’ha realitzat el programa “Som-hi Nights” d’oci nocturn i alternatiu per a joves durant els 

mesos d’estiu amb la participació dels joves de l’institut per decidir-ne les activitats.  

3. S’han realitzat el 100% de les inversions demanades pels nostres joves i que estan recollides 

en el Pla Local de Joventut 2020-2025. S’ha instal·lat:  

o A Can Carletes: 

§ Cistella 

§ Porteries de futbol 

§ Preses d’escalada.  

§ Xarxa de voleibol.  

§ Circuit de BMX.  

§ Mòdul exterior per entitats juvenils.  

§ Carpa de 8x8.  

o Al Parc de Can Lluc:  

§ Xarxes i porteries de futbol.  

4. S’han posat en marxa “LA PASTA JOVE”, els primers pressupostos participatius joves, amb 

un pressupost de 7500 euros per decidir les activitats anuals destinades a aquest col·lectiu 

que han de ser liderades pels mateixos joves. En la primera edició celebrada el 2022 han 

participat més de 60 joves i s’han presentat 17 propostes. Han estat escollides les següents: 

Paintball, Bubble football, Bat Festival, Survival Zombie, Curs de Monitors/es i Esquiada 

Nocturna. 

5. S’han realitzat activitats d’oci i lúdiques pel cap de setmana Jove. L’any 2021 van participar 

més de 500 joves.  

6. S’ha impulsat el projecte “Joventut a l’institut” que estableix el full de ruta per treballar 

coordinadament amb l’Institut per millorar l’educació dels nostres adolescents i joves.  

7. S’ha ampliat l’equip de joventut el amb un nou contracte de dinamització que incorpora més 

personal per atendre als nostres joves i oferir més activitats i serveis.  

8. S’ha obert el CRJ Can Carletes els caps de setmana i altres instal·lacions com el camp de futbol 

(també a l’estiu).   

9. S’ha mantingut el Referent d’ocupació Juvenil a través del conveni amb el Consell Comarcal 

per atendre consultes sobre ocupació amb els joves.  
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10. S’han realitzat actuacions per reivindicar els drets de les dones (Mural pintat per joves en 

commemoració del 8M a la plaça de les Vinyes ) i del col·lectiu LGTBIQ+ (pintada de bancs 

del municipi).  

11. S’ha consolidat i adaptat a les noves necessitats (situació per la Covid-19) el servei de l’Aula 

nocturna per a joves incrementant els dies a l’any del servei.  

12. S’ha posat en marxa el projecte PEP (Punt educatiu Personalitzat)  per consultes relacionades 

amb els estudis al CRJ Can Carletes.  

13. S’ha mantingut la programació anual de tallers i formacions per a joves.  

14. S’ha posat en marxa el programa d’activitats per a joves al Nadal “Cooloma Jove”.  

15. S’han impulsat campanyes al carrer a través de l’equip de Joventut per reflexionar i 

conscienciar els joves sobre temes de salut, com serien els riscos de l’alcohol o les malalties 

de transmissió sexual.  

16. S’ha asfaltat el carrer que dóna accés a Can carletes (una demanda històrica dels joves).  

17. S’està treballant en la implantació de Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica com serien 

els treballs a la comunitat.  

18. S’ha donat suport a les entitats i col·lectius joves per a la realització d’activitats interessants 

pel col·lectiu.  

 

ACTUACIONS EXTRAORDINÀRIES COVID-19  

19. S’ha posat en marxa el servei de dinamització d’adolescents i joves en  

Medi Obert amb dos educadors de carrer per la intervenció 

socioeducativa en els seus espais de trobada als carrers i places del 

poble, per així poder atendre les necessitats dels joves. Aquest servei 

demanat per les famílies i l’Institut ha ajudat reforçar el servei de 

joventut i atendre el col·lectiu jove afectat per les mesures i 

conseqüències de la pandèmia de la Covid-19.  

20. S’han realitzat dues convocatòries extraordinàries de Beques municipals 

per a joves per a estudis post obligatoris.  

21. Es va adaptar el Centre de Recursos Juvenils Can Carletes i es van posar 

en marxa tots els protocols sanitaris per reobrir la instal·lació i reprendre 
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el servei de Joventut durant tots els mesos de la pandèmia amb totes les 

mesures sanitàries. 
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CULTURA 

1. S’han increment les aportacions destinades a les entitats culturals.  

2. S’ha creat un canal de coordinació de WhatsApp amb les entitats culturals per afavorir la 

comunicació amb la regidoria de Cultura  i la col·laboració amb la resta d’entitats.  

3. S’ha donat suport des de la regidoria de Cultura per a la celebració dels diferents actes 

organitzats per les entitats del municipi ja siguin actes ja consolidats en el cicle festiu o noves 

iniciatives. Aquest suport s’ha fet més intensiu durant els dos anys de pandèmia.   

4. S’han  realitzats sessions de <<Cool-tura>> guiades per donar a conèixer el ric patrimoni del 

municipi (cripta, torre Salvana, església, Can Julia...)  

5. S’ha signat un conveni de col·laboració amb la Societat Recreativa per garantir la continuïtat 

d’aquest equipament tant important per a la dinamització de la vida social i cultural del 

municipi. El conveni fixa els usos en que l’Ajuntament podrà disposar de l’equipament així com 

els requisits (Auditoria i Pla de Viabilitat) que ha de complir l’entitat per accedir a la subvenció 

de 90.000 euros  que l’ajuntament ha aprovat en el pressupost per a que l’entitat pugui 

realitzar les obres per adequació a normativa que els permetrà obrir portes.  

6. S’han aprovat i posat en funcionament les bases per a l’atorgament de subvencions a les 

entitats culturals per fer un repartiment dels recursos públics més just, transparent i equitatiu.  

7. Tot i la pandèmia, s’ha seguit amb el Concurs de cartells, i la posterior exposició,  per la Festa 

de la Cirera.  

8. S’han fet millores significatives a Can Baruta per a que esdevingui un veritable Centre Cultural 

Polivalent: substitució a il·luminació LED per reduir-ne el consum, implantació de 5 nous 

armaris per augmentar l’emmagatzematge, millores a l’accés de la porta de darrera del patí. 

Properament s’implantarà el sistema de claus electròniques per permetre l’accés a les entitats 

fora de l’horari de consergeria.  

9. S’han instal·lat nous quadres elèctrics a la Plaça de la Constitució, a la plaça Joan Güell i a la 

Plaça Anselm Clavé per facilitar la celebració dels actes festius i estalviar diners ja que no es 

necessitaran llogar quadres provisionals.  

10. S’ha recuperat la tradició de l’encesa de l’arbre de Nadal a la Plaça del Pi Tallat amb un arbre 

degudament guarnit comprat de forma sostenible.  

11. S’ha realitzat per primera vegada un acte de reconeixement a la tasca de les entitats culturals 

del municipi.  

12. S’ha habilitat un nou espai de Cultura Popular del municipi a Can Baruta per donar a conèixer 

i exposar el ric patrimoni de les entitats culturals (gegants, gegantons, capgrossos, vestuaris, 

danses...) així com habilitar un espai de reunió i trobada de les entitats de cultura popular.  
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13. S’ha fet i posat un tió per les festes de Nadal a la Plaça Constitució.  

14. S’han mantingut, tot i la pandèmia, els cicles de concerts a la Cripta.  

15. S’han mantingut la realització de “tastets Musicals” durant els mesos d’estiu al patí de Can 

Baruta.  

16. S’han realitzat banderoles pels actes festius gràcies a un grup de cosidores voluntàries de 

Santa Coloma de Cervelló.  

17. S’ha aprovat una “Moció de suport a la Cultura i al nostre teixit associatiu” que reivindica que 

la Cultura és segura i un bé essencial , i que ens comprometem, com a mínim, a mantenir el 

pressupost en cultura els propers anys així com reclamar a la generalitat el 2% del seu 

pressupost en polítiques de foment a la cultura.  

18. S’han realitzat inversions a la biblioteca Pilarín Bayés (nou mobiliari, fons de llibres, sistema 

de control del préstec amb sistema RFID, nova bústia exterior...) 

19. S’ha donat suport a la Biblioteca per a la realització del cicle d’activitats.  

20. S’ha instal·lat il·luminació LED i climatització a la Biblioteca Joaquim Folguera.  

21. Al Centre municipal Sant Lluís, s’ha fet una actuació per solucionar les humitats de l’edifici, 

s’han pintat la façana i el paviment. A més s’han canviat les cortines de la planta de dalt, nou 

mobiliari, i canvi a LED de l’enllumenat. Properament s’adquiriran uns miralls per fer-los servir 

amb les diferents activitats esportives i culturals.   

22. S’ha col·laborat amb els actes organitzats per les entitats per recaptar fons per la Marató de 

TV3.  

23. S’ha fet la instal·lació d’un tendal per posar a la plaça del Pi Tallat durant l’estiu que permeti 

refugiar-se del sol i celebrar actes festius durant el cicle festiu.  

24. S’ha mantingut la col·laboració tècnica , econòmica i logística amb les entitats culturals del 

municipi per facilitar l’execució dels seus projectes tan important per mantenir la riquesa 

cultural que tenim la gran sort de gaudir a Santa Coloma de Cervelló.  
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ACTUACIONS EXTRAORDINÀRIES COVID-19  

25. S’ha seguit apostant per la celebració d’actes culturals i les festes del 

municipi adaptant-nos a les restriccions de cada moment. Per posar un 

exemple: La Festa de la Cirera malgrat la pandèmia no s’ha deixat de 

celebrar. 

26. S’han realitzat els programes culturals “Tardor Cultural” i “Primavera 

Cultural” per seguir oferint programació cultural durant els temps de 

pandèmia ja que moltes de les activitats del cicle festius s’han hagut 

d’adaptar o no s’han pogut realitzar.  

27. S’ha donat suport a les entitats per adaptar la seva activitat durant la 

Covid-19 i s’ha mantingut contacte permanent amb les entitats per 

resoldre els dubtes sobre les restriccions aplicades.  

28. S’ha estat en contacte permanent amb el Departament de Cultura de la 

Generalitat per resoldre els dubtes que generaven les restriccions 

aplicades i s’ha reclamat quan ha calgut concreció (tot i que no sempre 

se’ns ha donat).   

29. S’ha increment el suport donat a  les entitats a través de la contractació 

d’agents cívics pels actes de les entitats i el propi departament de 

Cultura (sobretot en període de Covid-19 per l’exigència de les mesures 

sanitàries).  

30. S’han destinat 15.000 euros per donar resposta als projectes culturals 

que diferents entitats han presentat per dinamitzar i fomentar la cultura 

local en temps de covid19. Entre els projectes subvencionats estan: la 

restauració del drac  (Drac i diables Colònia Güell), la reconstrucció de la 

gegantona (Comissió Mostra de la Cirera), la neteja extra covid19 de les 

instal·lacions de l’Ateneu  (Ateneu Unió), la compra de material higiènic-

sanitari i l’adaptació instruments pel seu transport (Associació musical 

Si Fa sol), l’adaptació del remolc (Geganters i grallers), la reposició de 

vestuari i instruments que s’havien fet malbé pel tancament de l’espai 

d’assaig,  l’adquisició d’un remolc (Associació de Reis Santa Coloma) i 
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l’enregistrament de músiques i danses del seguici festiu (Agrupació de 

cultura popular).  

31. S’ha realitzat un Concurs de Curtmetratges (durant les dues edicions 

especials afectades per les restriccions de la  covid19) per donar a 

conèixer la festa de la Cirera els anys 2020 i 2021.  

32. S’ha realitzat sessions participatives per orientar i ajudar a les entitat en 

temps de covid-19 a través d’una empresa especialitzada en dinàmiques 

comunitàries.  

33. S’ha adaptat el pressupost municipal per seguit apostant per la Cultura 

en temps de Covid19.  

34. Es van adaptar els equipaments culturals (Centre Cívic Can Baruta i Sant 

Lluís) i es van posar en marxa tots els protocols sanitaris per reobrir les 

instal·lacions i permetre la pràctica esportiva durant tots els mesos de la 

pandèmia amb totes les mesures sanitàries.  
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GENT GRAN  

1. S’ha iniciat un nou taller d’escriptura creativa per a Gent Gran que pretén fer accessible, 

divertida i dinàmica l’aproximació a literatura potenciant la imaginació, l’autoestima i el sentit 

crític. El taller ha d’acabar amb la edició  d’un llibre realitzat amb escrits dels propis 

participants.  

2. S’han realitzat, tot i la pandèmia, les activitats de la Setmana de la Gent gran adaptant-les a 

la situació sanitària.  

3. S’ha mantingut el programa d’activitats per fomentar l’envelliment actiu (adaptant-se a la 

situació de la covid-19) com seria l’activitat “Activa’t bellugant el cos i la ment” amb l’Ofèlia 

Gusi.  

4. Es manté el suport als representants dels casals de la gent gran en la seva participació al 

Consell Consultiu de la Gent Gran.  

5. S’han realitzat activitats intergeneracionals amb joves. 

6. S’han realitzat xerrades de prevenció per part de Policia Local i Mossos als casals de la Gent 

Gran.  

7. S’han millorat les instal·lacions dels casals de la Gent Gran a demanda de les associacions dels 

casals de la gent gran.   

8. S’ha seguit realitzant la celebració del Concurs de Narrativa i Poesia literària per a persones 

de més de 50 anys.  

 

ACTUACIONS EXTRAORDINÀRIES COVID-19  

9. Hem estat dels primers pobles en reobrir els casals de la Gent Gran a 

través d’una empresa que dinamitzés l’espai i ajudes a garantir les 

normatives de Salut. 

10. S’ha impulsat la edició de la revista mensual (repartida a totes les cases) 

“VITALS” per donar veu a totes les persones grans del municipi, posar 

en valor aquest col·lectiu i reivindicar l’envelliment actiu de la població.  
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11. S’ha donat suport als casals de la Gent Gran per adaptar la seva activitat 

durant la Covid-19 i s’ha mantingut contacte permanent amb les entitats 

per resoldre els dubtes sobre les restriccions aplicades.  
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ESPORTS 

1. S’ha obert per primera vegada la Piscina de Can Via a tota la població a preus assequibles 

gràcies a un conveni amb la propietat de les instal·lacions perquè l’Ajuntament n’assumís la 

gestió de la piscina.  

2. S’ha mantingut la celebració de la “Diada de l’Esport” per posar en valor les entitats i els èxits 

dels esportistes locals del municipi.  

3. S’ha renovat la Gespa del camp de Futbol Municipal Eusebi Güell.  

4. S’han realitzat millores al camp de futbol: vestidors, lavabos pel públic  -canvi d’enrajolat, 

reparació i pintura del paviment, piques, portes, sostre- , caldera, arranjament del bar, sala 

d’entitats, substitució del mur del camp, renovació xarxes perimetrals i la compra d’una 

porteria mòbil.  

5. S’han realitzat millores al pavelló poliesportiu: substitució dels seients de la graderia, 

instal·lació Wi-Fi, ampliació sala polivalent- que acull activitats de karate, boxa i rítmica-, pintat 

de les parets , compra d’una nova lona per la practica de gimnasia rítmica i una cistella mòbil 

pel CB Montpedrós... 

6. S’ha posat en marxa una nova app per les gestions del gimnàs del pavelló “Santa Coloma es 

mou”.  

7. S’ha realitzat un mapa d’equipaments esportius per a donar  a conèixer a la població les 

instal·lacions esportives.  

8. S’ha posat en marxa la jornada per commemorar el 8M amb el títol “Santa Coloma, amb l’esport 

igualitari”  que consisteix un dia de portes obertes adreçada a dones amb accés gratuït a totes 

les activitats que es fan al pavelló.  

9. Des de Col·laborem hem col·laborat amb la Cursa de la Colomenca que organitza l’Agrupació 

Atlètica Montpedrós.  

10. S’ha posat en marxa un nou espai de fitness a l’Avinguda 11 de setembre.  

11. S’ha celebrat el dia mundial de l’activitat física amb activitats gratuïtes per a la població com 

serien masterclass de Zumba  i Ciclo, o passejades per a gent gran.  

12. S’ha col·laborat en l’edició d’Esport Baix, una enciclopèdia esportiva de la nostra comarca.  

13. S’ha posat xarxes i s’han instal·lat porteries a la pista del parc de Can Lluc  

14. S’han realitzat convenis amb els centres educatius per l’ús de les instal·lacions esportives 

d’aquest per tal d’absorbir tota la demanda de les entitats esportives.  

15. S’ha obert del camp de futbol per fer-ne ús les tardes d’estiu.  

16. Es manté el programa de Grans Actius per a persones grans amb sessions d’exercici físic i 

salut.  



 

13 
 

17. S’ha engegat, conjuntament amb el CAP, la “Recepta Esportiva” per promoure les activitats 

físiques per millorar la qualitat i salut de les persones amb alguna patologia i que tenen la 

necessitat de millorar-la.  

18. S’ha realizat un conveni de col·labortació amb la Piscina del Llor oberta a tots els abonats (no 

només gent gran)  en diferents horaris matinals disponibles.  

19. S’ha cedit el pavelló i s’ha col·laborat en la celebració de les Jornades de la Lliga Catalana de 

Boccia que practiquen persones en cadira de roda que tenen paràlisi cerebral, lesió cerebral o 

discapacitat física severa.  

ACTUACIONS EXTRAORDINÀRIES COVID-19  

20. S’ha posat a disposició la Piscina de Can Via per als  Casals d’Estiu i s’ha 

subvencionat des del Ajuntament el cost des de la irrupció de la 

pandèmia.  

21. Es van adaptar totes les instal·lacions esportives i es van posar en marxa 

tots els protocols sanitaris per reobrir les instal·lacions esportives i 

permetre la pràctica esportiva durant tots els mesos de la pandèmia amb 

totes les mesures sanitàries.  

22. S’han realitzat convocatòries d’ajuts extraordinària a les entitats davant 

la reducció dels seus ingressos per la situació de la Covid-19.  

23. S’ha donat suport a les entitats esportives per adaptar la seva activitat 

durant la Covid-19 i s’ha mantingut contacte permanent amb les entitats 

per resoldre els dubtes sobre les restriccions aplicades.  

24. S’ha estat en contacte permanent amb el Departament d’Esports de la  

de la Generalitat per resoldre els dubtes que generaven les restriccions 

aplicades i s’ha reclamat quan ha calgut concreció (tot i que no sempre 

se’ns ha donat).   

25. S’ha realitzat el programa Connecta't amb l'esport a l'aire lliure a l'estiu 

2020. 
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SALUT  

1. S’ha aconseguit el compromís per part del Departament de Salut per la reobertura del 

consultori de la Colònia Güell un cop fetes les obres per solucionar els problemes 

d’accessibilitat que presenta l’edifici i que són necessàries segons el requeriments de CatSalut. 

Les obres, que assumirà l’Ajuntament malgrat estigui fora de la seva competència,  es troben 

en fase de licitació per tercera vegada - degut  a que les dues darreres convocatòries han 

quedat desertes per la situació econòmica d’inflació i encariment de matèries primes- i haurien 

d’iniciar-se aquest any 2022.  Aquestes obres estan finançades en bona part per una 

subvenció del Consell Comarcal per a inversions.  

2. Ens hem convertit amb un municipi 100% cardioprotegit amb l’adquisició d’11 nous 

desfibril·ladors (DEA) situats als equipaments i a diferents espais públics (a disposició 24h) 

del municipi.  

3. S’ha realitzat un conveni amb l’Associació Aktua per promoure la formació sobre primers 

auxilis i d’altres temes d’interés.  

4. S’ha posat en marxa la campanya “Passat a la Copa” sobre salut menstrual per fomentar l’ús 

de la copa menstrual entre la població sobretot la població més jove. En aquesta campanya 

s’han donat copes a les joves de l’Institut i s’han realitzat xerrades.  

5. S’han contractat agents cívics per informar, educar i conscienciar a la població en temes 

relacionats amb la salut pública i la tinença responsable d’animals. Durant el mes d’octubre 

començarà una campanya divulgativa per conscienciar a la ciutadania sobre les obligacions 

de la tinença d’animals de companyia.  

6. Es vetlla pel compliment de l’obligació de censar i posar xip identificador als animals de 

companyia. 

7. S’han realitzat cursos de manipulació d’aliments per a entitats, comerços i veïns i veïnes del 

municipi.  

8. S’han reforçat les actuacions municipals davant de les plagues (rates, paneroles, mosquits, 

processionària…) amb nous mètodes per exemple pel que fa a la processionària a les zones 

d’esbarjo per a gossos.  

9. S’ha fet una diagnosis de Salut per detectar quines són les necessitats de la població en 

aquesta matèria. Actualment, s’està elaborant, amb aquesta informació, un Pla de Salut que 

reculli les diferents actuacions a impulsar.  

10. S’ha treballat amb els comerços  per garantir la seguretat alimentaria en els seus establiments.  

11. S’ha treballat de la mà de les persones voluntàries per millorar la gestió de les colònies de gats 

al municipi. S’han adquirit 100 refugis de gats amb la voluntat de donar suport i fer una 



 

15 
 

correcta gestió de les colònies gats ferals, facilitar-ne la captura i posterior esterilització i 

aconseguir  que aquests animals afrontin en millors condicions els mesos de fred i pluja. A 

més, s’ha posat a disposició de les persones voluntàries pinso perquè no ho hagin d’assumir 

de la seva butxaca.  

12. S’han realitzat treballs de millora del cementiri (bany públic, millores en accessibilitat, 

actuacions a l’ossera, tancament perimetral, instal·lació de columbaris, numeració dels 

nínxols..). S’està a l’espera de que es pugui executar el projecte de millora integral del 

cementiri que ha de fer l’AMB dins del programa de subvencions del PACTE.  

13. S’han repartit ampolles, dins de la campanya “Si jo embruto, tu remulla”,  a les persones 

propietàries de gossos perquè puguin diluir-ne amb aigua els orins dels seus animals a la via 

publica ja que aquests orins provoquen danys al mobiliari urbà i provoquen males olors.  

14. S’ha realitzat un estudi sobre salut i estil de vida dels alumnes de 4rt d’ESO  per orientar i 

dissenyar les millors polítiques locals de salut adreçada a joves.  

15. S’ha fet un control, detecció  i seguiment dels ruscs de vespa asiàtica al municipi.  

16. S’han reclamat la millora en la qualitat del servei del CAP com serien més especialitats.  

17. S’ha posat en marxa el portal de salut “Infermera virtual” al web de  l’Ajuntament. Es tracta 

d’un servei en línia creat pel Col·legia oficial d’infermeria de Barcelona per millorar la salut i 

benestar de la ciutadania a través de consell, suggeriments i informació d’interès.  

18. S’ha mantingut la col·laboració amb el banc de Sang i Teixits per realitzar campanyes de 

donació de Sang redoblant els esforços quan les reserves estaven baixes com en certs 

moments de la pandèmia.  

19. S’han ofert tallers sobre hàbits saludables, drogodependències i sexualitat  als centres 

educatius i al CRJ Can Carletes.  

20. Es mantenen les activitats i programes de foment d’una vida saludable.  

21. Es participa del Consell de Salut del Baix Llobregat. 

ACTUACIONS EXTRAORDINÀRIES COVID-19 EN MATÈRIA DE SALUT 

22. S’ha fet un seguiment estret de les residències de la Gent Gran del 

municipi durant tota la pandèmia a través de la nostra Regidora de Salut 

Jèssica Muñoz. Durant els moments més durs es va donar suport amb 

material sanitari per part de l’Ajuntament  i es va reclamar en tot moment 
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a la Generalitat de Catalunya i a  l'Estat que hi fessin desinfeccions i 

facilitessin material i personal. A més es va fer difusió entre la ciutadania 

creant una bossa de professionals sanitaris per posar-la a disposició de 

les residències.  

23. S’han impulsat campanyes institucionals per sensibilitzar sobre la Covid-

19 a la població (vídeos, cartells a via pública, campanyes amb el comerç 

local...).  

24. Es va aconseguir fer un cribratge massiu, gràcies a les gestions del 

nostre alcalde, Jordi Bartolomé, i a la regidora de Salut, Jessica Muñoz . 

El cribratge va servir per evitar que el virus es propagués i tallar les 

cadenes de transmissió durant la 5a onada, que sobretot afectava a la 

nostra gent jove i al propi funcionament dels casals d’estiu.  

25. S’ha reclamat, conjuntament amb la ciutadania, la reobertura del Cap i el 

Consultori de la Colònia Güell que van ser tancats a l’inici de la pandèmia. 

La pressió ciutadana així com totes les gestions fetes amb la Generalitat 

van permetre reobrir el consultori amb els seu horari habitual el mes de 

novembre. Encara es manté el tancament del consultori de la Colònia 

Güell però l’ajuntament ja ha arribat a un acord amb CatSalut per la seva 

reobertura un cop s’executin les obres per millorar l’accessibilitat a 

l’edifici que farà l’Ajuntament  fora de les seves competències   per 

garantir el servei. Aquestes obres s’han d’iniciar aquest any i compten 

amb una subvenció del Consell comarcal.  

26. Es va aprovar una moció per exigir la reobertura completa del CAP  i el 

Consultori de la Colònia Güell.  

27. Durant la pandèmia, es van dotar partides pressupostaries extres 

destinades a :  

o Compra d’EPIS (mascaretes, guants...), mampares protectores, 

termòmetres, productes i estris de neteja.  

o El reforç d’hores de Policia Local.  

o Despeses  en comunicació com cartellera i senyalització.  

o Neteja extraordinària equipaments.  
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28. La nostra Regidora, Jèssica Muñoz, ha assistit a totes les reunions de 

Seguiment del nostre Sector Sanitari convocades pel Departament de 

Salut per conèixer les dades d’evolució de la pandèmia i resoldre dubtes.  

29. L’alcalde, Jordi Bartolomé,  ha assistit a totes les trobades d’alcaldes i 

alcaldesses de la Província de Barcelona convocades pel delegat del 

Govern de la Generalitat per fer seguiment de l’evolució de la pandèmia 

i les restriccions associades, així com altres temes d’interès municipal. 

30. Es va posar personal de l’Ajuntament per informar a peu de carrer sobre 

les restriccions aplicades en les diferents fases de desconfinament.  

31. Es van subministrar tires reactives de glucosa i agulles pel control del 

sucre des de l’Ajuntament gràcies a un acord amb el CAP per evitar 

desplaçaments en el moments amb més restriccions.  

32. Es va donar suport i es va canalitzar l’ajuda de els persones que oferien 

mascaretes de tela fetes per persones voluntàries.  

33. Es va donar suport al CAP a les campanyes de vacunació de la COVID19 

i de la grip posant personal pel control de les cues i facilitant material 

com cadires i carpes per les esperes de la població.  

34. Es van comprar i  repartir mascaretes de tela a les cases per a tots els 

infants menors de 3 a 14 anys empadronats al poble.  

35. Es va elaborar un banc d'iniciatives i idees per passar millor el 

confinament.   

 

 



 

18 
 

 

MEDI AMBIENT 

1. S’han instal·lat plaques fotovoltaiques a l’Escola de la Colònia Güell per obtenir energia verda 

destinada a l’autoconsum del propi centre i reduir les emissions de C02. Aquestes plaques se 

sumen a les ja instal·lades a l’ajuntament i al camp de futbol.  Hi ha previsió d’instal·lar-ne a  3 

equipaments més (Escola Pla Vinyes, Biblioteca, i Centre Civic Can Baruta). Actualment es 

troben en fase de licitació per part de l’AMB i compten amb finançament per part d’aquesta 

administració.  

2. S’ha ampliat el servei de la Deixalleria i ara obre tots els dies de la setmana. A l’ampliació s’ha 

sumat la renovació del material i un servei de préstec d’una vaixella per a entitats i particulars.  

3. S’han realitzat actuacions de prevenció d’incendis forestals (manteniment de franges 

perimetrals, neteja dels camins forestals, vigilància de l’entorn – 2 persones durant l’estiu dins 

del Pla de Vigilància de la Diputació-, requeriment de neteges a parcel·les privades, retirada i 

neteja d’arbres caiguts a Sant Antoni...)  

4. S’han fet la neteja de les rieres de Can Via i Cesalpina que portaven anys acumulant vegetació. 

A més, s’han fet actuacions pel correcte desguàs de l’aigua de la riera de Cesalpina per evitar 

punts inundables a la Font del Murri.  

5. S’ha renovat el contracte de recollida d’escombraries amb el model Porta a Porta per 

incrementar el percentatges de recollida selectiva tal i com ens obliga Europa. En breu iniciarà 

el servei.  

6. S’ha prorrogat el conveni de col·laboració per a la protecció, millora i desenvolupament 

integral del territori agroforestal de les Muntanyes del Baix amb el Consell Comarcal i 17 

municipis més.  

7. S’han seguit realitzant jornades del Let’s Clean Up Europe a Santa Coloma de Cervelló per 

conscienciar a la població sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a 

la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus 

abocats il·legalment al nostre entorn natural.  

8. S’ha instal·lat al parc de Can Lluc la Natur@Aula, una aula a l’aire lliure destinada a fer 

activitats d’educació ambiental com les activitats de la Jugateca.  

9. Hem estat dels primers municipis de Catalunya en aprovar una nova ordenança municipal per 

a la instal·lació de plaques solars per a regular-ne la seva col·locació i garantir-ne la seva 

integració al paisatge urbà.  
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10. S’han implementat la bonificació de l’IBI per instal·lació de plaques fotovoltaiques per 

habitatge unifamiliars (des del 2020) i plurifamiliars (des del 2021).  

11. S’ha impulsat la campanya “Digues Adéu al plàstic”  per incidir en la reducció dels plàstics i 

fomentar l’ús d’alternatives al plàstic. 

12. S’ha declarat l’emergència Climàtica Santa Coloma de Cervelló.  

13. S’ha donat suport a la Vaga mundial pel clima.  

14. S’ha seguit celebrant la Festa de l’arbre a diferents punts del municipi.  

15. S’ha insistit, conjuntament amb altres municipis, de la necessitat d’aplicació de mesures pel 

control de la població de senglars que afecten els cultius de la nostra pagesia.  

16. S’ha acordat amb l’AMB la instal·lació d’una fotolinera al municipi per a recarregar les bateries 

dels vehicles elèctrics.  

17. S’ha incrementat el servei de neteja a diferents barris del municipi. 

18. Es manté el conveni de col·laboració entre el Parc agrari i l’Ajuntament per fer actuacions de 

manteniment consensuades amb la pagesia local.  

19. Es manté el suport i col·laboració amb l’Associació de Defensa Forestal (ADF).  

ACTUACIONS EXTRAORDINÀRIES COVID-19 

20. Durant la pandèmia, es va incrementar el pressupost destinat a la 

recollida d’escombraries per augmentar la freqüència de recollida per 

l’augment de deixalles generades a les llars fruit del confinament i el 

teletreball de moltes persones.  

21. Es va incrementar la neteja viària del municipi durant els moments més 

durs de la pandèmia.  
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URBANISME 

Espais Públics:  

1. S’ha reposat l’arbrat que faltava als diferents carrers del municipi. 

2. S’han realitzat les obres de millora i pavimentació de l’aparcament públic de l’avinguda Santa 

Coloma que han millorat la mobilitat, accessibilitat, imatge i seguretat del mateix.  

3. S’ha substituït el  100% de l’enllumenat públic per tecnologia LED gràcies a una subvenció de 

la Diputació.  La instal·lació d’aquesta tecnologia permet una reducció de la despesa del 

consum elèctric, amb el consegüent benefici econòmic - pel que fa la despesa anual-  i 

mediambiental.  Properament es faran millores en l’enllumenat per tal d’il·luminar els diferents 

punts foscos detectats a les marxes exploratòries feministes.  

4. S’han iniciat les obres per adequar talussos (puntes de zona verda amb desnivell a l’entrada 

d’alguns carrers) al barri de Cesalpina i la Pineda per evitar despreniment de terres a la calçada 

i millorar la imatge actual.   

5. S’ha renovat el paviment malmès de la plaça i l’aparcament de la Plaça de les Vinyes gràcies 

a una subvenció de la Diputació de Barcelona. S’ha fet més accessible la cruïlla de les 

avingudes Onze de Setembre i Can Lluc, s’ha millorat el gual d’accés a l’aparcament i la 

canalització de les aigües fluvials.  

6. S’ha presentat a la ciutadania el projecte de urbanització i millora del passatge Núria realitzat 

per l’AMB per resoldre els problemes que afecten al carrer com serien la mobilitat, la 

convivència entre el transit rodat i les persones i l’accessibilitat. El projecte està en fase de 

licitació i s’haurien d’iniciar les obres al primer  semestre del 2023.  

7. S’ha finalitzat la primera fase de les obres de millora d’accés al riu amb el finançament de 

l’AMB i de l’Ajuntament. La Segona fase que ha de permetre connectar-nos amb el riu s’espera 

que s’iniciïn l’any 2023.  

8. S’han començat les obres de l’itinerari de vianants entre Sant Vicenç dels Horts i el nostre 

municipi. El nou recorregut paral·lel a la BV-2002 permetrà una mobilitat segura i ordenada 

de vianants i ciclistes entre les dues poblacions que fins ara no estaven connectades. 

L’actuació compta amb un finançament majoritari de la Diputació de Barcelona.  

9. S’han renovat els bancs i el sauló de la plaça del Pi Tallat.  

10. S’han millorat diferents trams de vorera malmesos amb la reposició de panot a diferents llocs 

del municipi. S’han contractat plans d’ocupació específics per aquesta tasca. S’ha realitzat un 

estudi de l’estat de les voreres dels barris de Cesalpina i la Pineda i properament es faran 

millores.  
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11. S’han realitzats treballs de desbrossada i retirada de terra acumulada a la riera que va des de 

la cruïlla de la BV2002 amb Ferran Alsina fins la riera de Can Solé per tal de facilitar el desguàs 

de les aigües pluvials.  

12. S’han fet obres per a la millora del camí escolar (via Cornisa) i dels accessos de l’Escola de la 

Colònia Güell per millorar-ne l’accessibilitat i treure barreres arquitectòniques amb la reposició 

de paviment.  

13. S’ha enderrocat l’antic Casal de Sant Roc per petició de l’Associació de veïns i veïnes.  

14. S’ha instal·lat nova senyalització viaria al barri de Cesalpina.  

15. S’han fet millores en la pavimentació en les corbes de Can via per millorar l’adheriment de les 

rodes dels vehicles a les fortes pendents del barri.  

16. S’han realitzat senyalització amb pintura viaria  de línies grogues per millorar la seguretat en 

la circulació en certs punts del barri de Can Via - com seria l’Avinguda dels Cirerers-  o de 

Cesalpina.  

17. S’ha implantat una zona de “Petó i Adéu” per a l’institut, la llar, i l’Escola del Pla Vinyes.   

18. Es van haver de fer front als danys provocats (caiguda d’arbres, desperfectes mobiliari urbà, 

desperfectes instal·lacions de llum i telèfon, desperfectes equipaments, camins malmesos...)  

pel temporal Glòria el gener de 2020 amb un cost total per l’ajuntament de 50.000 euros.  A 

més, es va reclamar conjuntament amb 10 municipis més la obertura d’un expedient a Endesa 

pels talls de llum provocats pel temporal Glòria.  

19. S’han fet millores al parc infantil de Can Via i a les escales que comuniquen el carrer Faisà de 

Can Via amb els espais interiors dels edificis.  

20. S’ha realitzat un estudi de totes les escales de Cesalpina per adequar-les a normativa. Fruit 

d’aquest estudi i amb una subvenció ja adjudicada a l’Ajuntament per part de l’AMB es faran 

obres per millorar-ne i adequar les que es puguin amb el pressupost que es disposa. Les obres 

esta previst que comencin l’any 2023.  

21. S’han realitzat millores al Casal de Sant Roc a petició de l’Associació de veïns del barri.  

22. S’ha instal·lat un circuit suau de fitness per a gent gran, bans i papereres on estava ubicat 

l’antic casal que es va enderrocar.  

23. S’ha aprovat el projecte de millora de la coberta per evitar filtracions d’aigua a l’edifici de la 

cooperativa. El projecte compta amb finançament de l’AMB i actualment està en fase de 

licitació. Les obres iniciaran el primer semestre de 2023.  

24. S’ha contractat un servei pel manteniment dels parcs infantils del municipi,  ja s’han fet 

diverses reparacions i noves inversions.  
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Equipaments: 

25. Durant el darrer trimestre de 2022 iniciaran les obres de rehabilitació de la Masia de Can Roc 

(rehabilitació parcial per assegurar l’edifici i evitar el deteriorament a través d’intervenció en 

cobertes i forjat) l’Ajuntament Antic (Rehabilitació total per acollir usos educatius com seria 

la seu de l’Esplai Greska – planta superior- ).  

Tant per la Masia com per l’Ajuntament ens hem presentat a les diferents convocatòries de 

subvencions de l’Estat (Fons Next Generation: “Ayudas para la rehabilitación de edificios de 

titularidad pública - PIREP Local), de la Generalitat (“Subvencions per a l'execució d'obres de 

restauració i consolidació d’immobles de notable valor cultural” de l’Oficina de Suport a la 

Iniciativa Cultural) i de la Diputació de Barcelona (“Programa sectorial de rehabilitació i millora 

d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials” de l’SPAL- 

Servei de Patrimoni Cultural Local). 

26. S’ha han realitzat les actuacions de rehabilitació de la coberta de l’antiga escola i la casa del 

mestre de la Colònia Güell.  

27. S’estan realitzant totes les gestions conjuntament amb Aigües de Barcelona per la nova 

central d’impulsió d’aigua potable al municipi.  

28. S’ha realitzat el seguiment de les obres que el Consorci de la Colònia Güell està realitzant a la 

Cripta i el seu entorn.  

29. S’ha  iniciat el nou contracte de neteja d’equipaments municipals que es trobava en pròrroga.  

Planejament urbanístic:  

30. ENTORN COLÒNIA GÜELL 

Es segueix participant del Consorci de l’Entorn de la Colònia Güell ( format per l’INCASOL, 

l’Ajuntament de Santa Coloma i l’Ajuntament de Sant Boi) per redefinir urbanísticament i 

modificar els planejaments vigents i executius que estan ja aprovats i que no ens agraden 

ja que contemplen 1350 habitatges en un entorn d’un alt valor ambiental, aprofundeixen en 

un model poble dormitori en el que no hi creiem, presenten seriosos dubtós pel que fa la 

mobilitat i no donen solucions a la necessitat d’activitat econòmica i d’habitatge social del 

municipi.  

Fins ara, ja s’ha realitzat:  

o Una primera fase de participació a l’abril de 2021 amb la ciutadania per fer una 

diagnosis de l’entorn de la Colònia Güell (una fase de participació que no és 
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obligatòria per norma però que s’ha cregut molt necessària de realitzar). Es van 

presentar aquets resultats a la ciutadania a l’octubre del 2021.  

o Uns treballs en profunditat per part de l’equip redactor, que van ser presentats als 

propietaris del Recinte Industrial el mes de novembre del 2021, sobre  la situació del 

Recinte Industrial i buscar les possibles solucions jurídiques i urbanístiques per fer-lo 

viable i desencallar els problemes que s’arrosseguen des de fa tants anys.  

 

Actualment s’està:  

o Elaborant per part de l’equip redactor les diferents alternatives sobre l’ordenació 

urbanística de l’entorn tenint en compte la informació proporcionada per la 

ciutadania en la 1a fase de participació sobre les seves necessitats en aquest entorn. 

Aquestes alternatives seran sotmeses a participació en una segona fase de 

participació que encara s’ha de celebrar.  

o S’està treballant en el canvi de figura de planejament per seguir fent possibles els 

objectius del Consorci. A dia d’avui la figura de planejament del PDU (Pla Director 

Urbanístic)  no dóna la seguretat jurídica suficient (degut a sentències judicials per 

temes competencials d’altres PDUs de l’AMB) per fer possible els canvis necessaris 

en el planejaments que estan aprovats i no ens agraden.  

 

 

31. SANT ROC:  

Es segueix acompanyant als veïns i veïnes del barri en el procés de reparcel·lació del barri de Sant 

Roc. Darrerament, l’AMB ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità - realitzada a través 

d’una subvenció aconseguida per l’Ajuntament- que permetrà disminuir el cost pels propietaris de 

les finques de la reparcel·lació. 
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ACTUACIONS EXTRAORDINÀRIES COVID-19 

32. Durant la pandèmia, els equipaments municipals es van adaptar als 

protocols sanitaris de cada moment per poder reobrir-los i donar 

continuïtat als serveis que es presten. Les mesures més destacades són:  

o L’adaptació de les instal·lacions per mantenir les distàncies de 

seguretat (mitjançant la instal·lació de mampares, senyalització 

o elements físics), garantir l’ús de la mascareta i la bona higiene 

de mans.  

o Neteja extraordinària de reforç a tots els equipaments per 

garantir la desinfecció dels espais.  

o La aplicació de la cita prèvia per accedir als serveis 

presencialment tot controlant l’aforament en les instal·lacions. 

A diferència d’altres administracions es va reprendre l’atenció 

presencial a l’OAC  pocs mesos després de l’inici de la pandèmia 

(9 de juny).  
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PARTICIPACIÓ 

1. S’ha aprovat el primer reglament de participació ciutadana a través d’una àmplia reflexió amb 

els grups municipals, l’equip tècnic i un  procés de participació ciutadana.  

2. S’ha posat en marxes la plataforma online de participació ciutadana “Decidim la Santa Coloma 

que volem” per vehicular els processos participatius que s’endeguin.  

3. S’ha realitzat un procés de participació per al codisseny de la l’espai de Joc de la plaça de les 

vinyes amb infants, famílies, entitats i comunitat educativa per elaborar un projecte per a ser 

realitzat, si tot va bé, abans d’acabar la legislatura.  

4. S’han posat en marxa “LA PASTA JOVE”, els primers pressupostos participatius joves amb un 

pressupost de 7500 euros per decidir les activitats anuals destinades a aquest col·lectiu que 

han de ser liderades pels mateixos joves. En la primera edició celebrada el 2022 han participat 

més de 60 joves i s’han presentat 17 propostes. Han estat escollides les següents: Paintball, 

Bubble football, Bt Festival, Survival Zombie, Curs de monitors/es, esquiada nocturna.  

5. S’ha realitzat un procés de participació per a l’elaboració del Pla Local de Seguretat i el Pla 

Local de Salut.  
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COMUNICACIÓ 

1. S’ha reactivat l’App mòbil de Santa Coloma de Cervelló que durant un temps havia estat 

desactualizada. S’ha reforçat la informació per les mesures Covid-19 o per les diferents festes 

locals.  

2. S’ha fet un nou contracte per l’edició de la Revista l’Actualitat.  

3. S’ha potenciat l’ús de les xarxes socials per donar més informació i de millor quialitat a la 

ciutadania.  

ACTUACIONS EXTRAORDINÀRIES COVID-19 

4. S’ha creat un nou canal de comunicació (Canal de Telegram) per apropar 

la informació municipal en temps de pandèmia.  

5. S’ha donat informació en tot moment sobre les restriccions aplicades i 

sobre l’evolució de la pandèmia publicant el número de casos.  
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EDUCACIÓ  

1. S’ha reclamat per diferents vies (Conseller d’Educació de la Generalitat, Delegat del Govern 

de la Generalitat, Director de Serveis Territorials d’Educació) les diferents millores i 

necessitats als diferents centres educatius. Algunes de molt urgents com serien les goteres a 

l’Escola Pla Vinyes,  la millora dels lavabos de l’institut, hores de personal vetlladors, equips 

informàtics pels alumnes. Es manté el seguiment dels compromisos del Departament 

d’Educació en els centres educatius.  

2. S’ha aconseguit el compromís del Departament d’Educació per redactar al projecte per 

solucionar els problemes de goteres de l’Escola Pla Vinyes i dotar de pressupost les obres que 

s’hagin de fer.  

3. S’ha reorganitzat el servei de la Llar d’infants per adaptar-se  a la posada en marxa de la 

gratuïtat del curs I2 promoguda per la Generalitat.  

4. S’han seguit realitzant tallers, xerrades i activitats i famílies dins del projecte educatiu de 

poble “Santa Coloma Educa”.   

5. S’ha impulsat el projecte “Santa Coloma Educa ApS (aprenentatge Servei)” conjuntament amb 

l’Institut per a que els joves del l’institut participin de projectes de voluntariat comunitari com 

serien l’organització dels campaments reials o el suport als agents cívics del municipi per 

treballar i compartir valors tan importants com la responsabilitat i el civisme.  

6. S’han realitzat (excepte els anys de covid19) la mostra de treballs de recerca en col·laboració 

amb l’Institut i el Centre de Serveis educatius del Baix Llobregat.  

7. S’ha pavimentat les sales de la llar d’infants amb un paviment aïllant per tal de millorar el 

confort tèrmic d’aquests espais on els infants juguen a terra.  

8. S’ha fet un seguiment de la planificació de la retirada dels mòduls de l’Escola de la Colònia 

Güell per part del Departament d’Educació que finalment s’ha executat.  

9. Es segueix donant suport tècnic i econòmic a les entitats de lleure per la realització dels seus 

projectes. 

ACTUACIONS EXTRAORDINÀRIES COVID-19 

10. Durant la pandèmia, des de l’ajuntament s’ha treballat amb els centres 

educatius per garantir, tant amb ajut econòmic com personal, els 



 

28 
 

protocol exigits pel Departament d’Educació. Entre les mesures fetes per 

l’Ajuntament destaquen:  

o L’increment del servei de neteja per desinfectar espais.  

o La senyalització d’accessos per mantenir la distància de 

seguretat a les entrades del centre.  

o S’ha posat a disposició espais municipals per a la realització de 

l’activitat del centre.  

o S’ha incrementat el suport policial a les entrades i sortides del 

centre, així com assignat agents cívics per afavorir el 

compliment de les mesures. 

o S’ha estat en contacte permanent amb la Direcció dels Serveis 

Territorial d’Educació per traslladar les reclamacions dels 

centres educatius.  

11. S’ha adaptat la Llar d’Infants municipal per complir amb les mesures 

sanitàries en tot moment (grups bombolles, espais compartits delimitats, 

regulació d’entrades i sortides, suport a l’acollida matinal...).  

12. S’ha estat en contacte permanent amb la Generalitat per resoldre els 

dubtes que generaven les restriccions aplicades i s’ha reclamat quan ha 

calgut concreció (tot i que no sempre se’ns ha donat).   

13. S’ha estat en contacte permanent amb Generalitat per resoldre els 

dubtes que generaven les restriccions aplicades i s’ha reclamat quan ha 

calgut concreció (tot i que no sempre se’ns ha donat).   

14. S’ha donat suport a les entitats de lleure (esplai, cau, casals...) per 

adaptar la seva activitat durant la Covid-19 i s’ha mantingut contacte 

permanent amb les entitats per resoldre els dubtes sobre les restriccions 

aplicades.  

15. Es va perllongar el curs 2019-2020 a la Llar d'infants Rojas Feliu durant 

tot el mes de juliol. 
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RECURSOS HUMANS 

1. S’han creat Plans d’Ocupació Extraordinaris per a persones aturades per atendre les 

necessitats derivades de la Covid-19: Brigada, neteja, agents cívics, tècnics... 

2. S’ha impulsat la redacció del Pla Intern d’Igualtat de gènere així com regulat la modalitat de 

teletreball per el personal de l’Ajuntament.  

3. S’ha estabilitzat la plantilla de l’Ajuntament assolint el compliment de l’Acord de 

Desenvolupament del Pla d’Ordenació de Recursos Humans vigent, negociat amb el Comitè 

d’empresa. 
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SERVEIS SOCIALS 

4. S’ha posat en marxa la 3ª edició del Projecte Engega per a joves. Una iniciativa per millorar les 

capacitats d’inserció dels i les joves. 13 joves han participat amb èxit d’aquesta edició.  

5. S’ha establert la gratuïtat del servei de teleassistència domiciliaria que beneficia a més de 150 

persones de 70 anys.  

6. S’ha donat suport a l’entitat Santa Coloma  Més capaç en la celebració de les Diades Més 

capaç.  

7. Es segueix col·laborant i oferint tot el suport al projecte Aliments Solidaris de l’entitat APS.  

8. Es manté el servei socioeducatiu del Centre Obert la Klau per al reforç escolar i activitats de 

lleure per a infants i adolescents fora del horari lectiu.  

9. És manté l’aposta de l’Ajuntament per no deixar a ningú enrere a través dels diferents 

programes d’ajuts per als casals d’estiu, activitats, esportives, el menjador de la llar, IBI, estudis 

post-obligatoris per a joves.... 

10. S’ha aprovat una moció contra l’amenaça del tall  de subministrament a les famílies amb deute 

que va plantejar Endesa per l’octubre de 2019.  

11. Es mantenen els convenis amb el Consell Comarcal que permeten oferir serveis a la ciutadania 

de forma mancomunada i que ens seria difícil d’oferir com a poble petit.  

ACTUACIONS EXTRAORDINÀRIES COVID-19 

12. S’ha realitzat, conjuntament amb la Regidoria de Promoció Econòmica, 

el programa “Santa Coloma, amb tu” consistent en donar ajuts 

econòmics de 300 euros a través d’una targeta moneder a utilitzar als 53 

establiments del comerç local que s’han adherit. Prop de 200 persones 

s’han beneficiat de l’ajuda.  

13. S’ha impulsat el programa “Els serveis Socials més a prop” que consisteix 

en fer entrevistes domiciliaries a tots els veïns i veïnes majors de 80 anys 

que no són usuàries dels serveis socials amb una doble finalitat: informar 

dels serveis que ofereix l’ajuntament i saber si es troben en alguna 

situació de dificultat o necessitat que pugui requerir el suport dels 

serveis d’atenció social. 
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14. Durant la pandèmia es va incrementar notablement la partida destinada 

a les aportacions a famílies en situació de vulnerabilitat.  

15. Es va realitzar des de l’Ajuntament el repartiment a les famílies de les 

targetes moneder de la Generalitat per cobrir els àpats becats que els 

infants no podien tenir a l’escola durant el confinament.  

16. Es va fer  una borsa de voluntariat per ajudar a les persones més 

vulnerables durant el confinament. Entre d’altres accions els voluntaris 

feien la compra a les persones que ho requerien.  

17. Es va aconseguir que els voluntaris de Creu Roja repartissin els aliments 

o productes de primera necessitat - comprats pels voluntari-  i fer-los 

arribar a les persones que ho necessitaven als seus domicilis per 

impossibilitat de fer la compra.  
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PROMOCIÓ ECONÒMICA 

1. S’ha acreditat l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló com punt d’informació turística.  

2. S’ha regulat l’àrea de pernocta i estacionament d’autocaravanes  adaptant l’espai existent 

amb nova senyalització  i adquirint  una app per al pagament del servei a través d’una taxa ja 

aprovada. Properament es reobrirà l’àrea.  

3. Se segueix treballant, en el marc del Consorci de l’Entorn de la Colònia Güell , per trobar una 

solució definitiva als problemes jurídics i urbanístics que fa molts anys que s’arrosseguen al  

Recinte Industrial de la Colònia Güell per a que esdevingui un veritable pols d’activitat 

econòmica al municipi.   

4. S’ha implementat el GIA (Gestor d’Informació d’Activitats).  

5. Es manté la col·laboració mitjançant conveni (que es va renovant periòdicament)  amb 

l’Associació de Comerciants de Santa Coloma de Cervelló per a la dinamització de comerç 

local.  

6. S’ha seguit col·laborant en el finançament dels arcs d’enllumenat nadalenc que es lloguen per 

posar a l’eix comercial i fomentar el consum al nostre comerç local. S’ha donat suport també a 

les diferents campanyes de Nadal que posa en marxa l’Associació de comerciants.  

7. S’ha creat un directori de professionals autònoms del municipi.  

8. S’ha creat un fulletó turístic del poble en versió digital i paper.  

9. S’ha aprovat la prorroga de qualificació de zona turística pel municipi de Santa Coloma de 

Cervelló.  

10. S’ha aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell comarcal en el marc del 

Programa Treball i formació promogut per Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  

11. S’ha aprovat l’adhesió al Pacte del Baix Llobregat per un nou impulsa econòmic i social.  
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ACTUACIONS EXTRAORDINÀRIES COVID-19 

12. S’han fet millores de renovació de l’enllumenat nadalenc malmès que 

l’Ajuntament té en propietat.  

13. S’ha posat en marxa un programa per a l’impuls i activació del comerç 

local mitjançant sessions formatives a mida als comerciants a través 

d’una empresa especialitzada.  

14. S’han realitzat diferents línies d’ajut extraordinàries (anys 2020 i 2021) 

per al comerç local i persones autònomes afectades per les restriccions 

durant la pandèmia. A la convocatòria més important, la de 2020, es van 

presentar 30 sol·licituds i es van atorgar 31.169, 49 euros.  

15. Durant les restriccions de la pandèmia, es va suspendre la taxa de 

terrasses  i es van ampliar l’espai d’aquestes per garantir la distància de 

seguretat exigida.  

16. S’han fet neteges extraordinàries de l’eix comercial durant els mesos 

d’agost a petició de l’Associació de Comerciants.  

17. Durant la pandèmia es va reubicar el mercat setmanal dels dimecres de 

la Plaça del Pi Tallat a la Plaça de les vinyes per fer la compra amb més 

distanciament social.  
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TRANSPARENCIA I ATENCIÓ CIUTADANA 

1. S’ha instal·lat un sistema de càmeres per poder gravar i retransmetre en directe els plens 

municipals per acostar a la ciutadania i fer més transparent  l’activitat política del municipi a 

través de l’acció dels seus representants.  

2. Es segueix desplegant la Llei de Transparència. Exemples d’això són:  

o La creació d’un portal de dades obertes (conjunt de dades produïdes o recopilades 

per organismes públics)  per posar el màxim de dades a disposició de la ciutadania 

per ser utilitzades de manera senzilla, lliure i còmode. 

o La publicació  al web l’agenda institucional de l’alcalde Jordi Bartolomé, per impulsar 

la transparència en la gestió municipal.  

3. S’ha creat una Unitat d’Informació de l’Ajuntament en compliment de l'art. 3 del Decret 8/2021 

9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública. 

4. S’ha creat un protocol de seguiment de les queixes, suggeriments, propostes i consultes 

d’accés a la informació pública per donar sempre resposta a les instàncies i als correus dels 

veïns i veïnes en temps i forma.  

5. S’ha realitzat un codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Santa Coloma de 

Cervelló que ben aviat s’aprovarà.  

6. S’ha millorat notablement l’emmagatzematge de documents de l’arxiu de l’Ajuntament gràcies 

a la compra i instal·lació d’armaris compactes rodants mòbils.  

7. S’ha donat suport a les consultes i reclamacions de consum amb les visites de l’Unitat Mòbil 

d’informació sobre consum. A més de l’atenció a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 

l’Ajuntament per presentar reclamacions que seran derivades a l’Oficina Provincial 

d’Informació al/la consumidor/a. 

8. Es segueix avançant decididament en la implantació de l’Administració electrònica. Exemples 

d’això són:  

o L’ampliació i millora en l’accessibilitat  del “Catàleg de tràmits de l’Ajuntament”  per 

a que la ciutadania faci amb més facilitat.  

o Millora dels circuits i processos interns de l’Ajuntament per ser més eficients i de 

retruc prestar una millor atenció ala la ciutadania  

9. S’ha millorat la puntuació de “L’infoparticipa” un sistema d’avaluació sobre la qualitat i 

transparència informativa dels webs municipals. Per l’any 2023 es treballa per obtenir el 

“Segell infoparticipa” com a reconeixement.  
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10. S’està treballant a través d’una consultoria experta l’adequació de l’administració electrònica 

a l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) per garantir la seguretat dels sistemes, les dades, 

les comunicacions i els serveis electrònics.  

11. S’ha millorat i reforçat l’Oficina d’Atenció Ciutadana amb una nova organització que permet 

atendre millor a la ciutadania.    

 

ACTUACIONS EXTRAORDINÀRIES COVID-19 

12. Durant la pandèmia no es va deixar d’atendre a la ciutadania. Durant els 

primers mesos l’atenció va ser telefònica i telemàtica. A diferència 

d’altres administracions es va reprendre l’atenció presencial a l’OAC  

pocs mesos després de l’inici de la pandèmia (9 de juny) amb un sistema 

de cita prèvia per accedir als serveis presencialment tot controlant 

l’aforament en les instal·lacions. Tot i el sistema de cita prèvia gairebé 

tothom que s’acostava a l’Ajuntament va poder ser atès.  
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IGUALTAT 

1. S’ha commemorat el dia 8 de Març, Dia internacional de els dones, de cada any amb diferents 

actes i activitats per visibilitzar les desigualtats existents i la necessitat d’avançar cap una 

societat cada cop més igualitària. A més cada any s’ha volgut posar èmfasis en diferents 

àmbits de la nostra societat com seria l’esport femení amb la campanya “ Si no veus esport 

femení, t’estàs perdent la meitat de l’espectacle” o l’important paper que tenen les dones en 

el nostre teixit comercial local  amb la campanya “El comerç local amb nom de dona”.  

2. S’han commemorat el dia 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència 

envers les dones, amb diferents actes i activitats per seguir denunciant la xacra de la violència 

masclista en la nostra societat.  

3. S’ha realitzat una marxa exploratòria sobre la percepció de la inseguretat associada a 

diferents espais del municipi des d’una perspectiva de gènere. El treball realitzat ha permès 

identificar els punts foscos detectats al municipi per millorar-ne la il·luminació aquest any 2022 

on s’ha destinat una partida per aquestes actuacions.   

4. S’ha mantingut la col·laboració amb l’Institut Montpedrós per realitzar el concurs de Cartells 

del Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les dones.  

5. S’ha participat de les marxes del Baix Llobregat contra la violència masclista del 25N.  

6. S’ha mantingut el suport a l’Associació de Dones pels 4 Cantons.  

7. Es manté la denúncia de la violència de gènere a cada ple municipal amb la lectura de les 

víctimes de cada mes i un posterior minut de silenci.  

8. S’ha realitzat la campanya “Diposita aquí el teu masclisme” amb el suport de la Diputació de 

Barcelona.  

9. S’ha continuat desplegant el II pla D’igualtat de Santa Coloma de Cervelló.  
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PATRIMONI 

1. S’ha creat un arxiu històric fotogràfic local a través de la col·laboració dels veïns i veïnes que 

hi ha aportat les fotografies.  

2. Tot i la pandèmia, s’han mantingut les sessions de treball de la Taula de Patrimoni per tractar 

temes d’interès sobre el nostre patrimoni local.  

3. Es segueix restaurant part del mobiliari històric de la Masia de Can Roca gràcies a la l’escola-

taller de restauració de mobles de l’Associació de Dones pels 4 cantons.  

4. S’han fet les primeres jornades de Memòria Històrica Local amb la projecció, entre d’altres 

activitats, d’un documenta amb el títol “ Memòria de Santa Coloma de Cervelló, el camp i la 

fàbrica”  sobre els canvis socials, laborals i urbans del nostre municipi en els darrers 80 anys 

on han participat més de 30 veïns i veïnes que han aportat un riquisim patrimoni històric a 

través dels seus testimonis.  

5. S’ha posat en marxa, amb la Col·laboració de la Diputació de Barcelona,  el Mapa del Patrimoni 

Cultural de Santa Coloma de Cervelló on s’han inventariat els elements del patrimoni cultural 

i natural del municipi. 

6. S’han realitzat tasques de rehabilitació de l’antiga sínia del Canal del reg i s’han iniciat les 

obres de la base per col·locar-la a la rotonda gran del municipi.  

7. S’ha recepcionat i formalitzat el conveni de donació del fons documental de la Masia de Can 

Roc que actualment està a l’arxiu comarcal.  

8. S’ha consolidat l’Aplec de la Creu de Can Cartró com a trobada dels 4 municipis que compartim 

aquest espai (Santa Coloma, Sant Climent, Torrelles, Sant Boi).  

9. S’ha realitzat una prospecció arqueològica de les restes del Castellnou de Cervelló i la Torrassa 

situats a la muntanya Montpedrós i l’entorn de l’ermita de Sant Antoni.  
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SOLIDARITAT I COOPERACIÓ  

1. S’ha realitzat un projecte de cooperació amb el municipi gambià de Tujereng en col·laboració 

amb l’Ajuntament de Torrelles i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. S’han realitzat diferents 

actuacions per ajudar a la població local a resoldre problemes relacionats amb la gestió dels 

residus. Aquest projecte cofinançat per l’Ajuntament ha tingut un reflex directe sobre el 

nostre municipi a través de diferents activitats destinades a l’educació per la ciutadania global 

com ara la realització de contacontes a les escoles i a la biblioteca, exposicions,  tallers a 

l’institut, o realització de treballs de recerca.  

2. S’ha mostrat el rebuig a la invasió russa a Ucraïna i s’ha posat en marxa diverses actuacions:  

Suport a la recollida de material tèxtil impulsada per l’APS, donació de 2500 euros al Fons 

Català de Cooperació, adhesió com a municipi a la declaració de la Xarxa d’alcaldes i 

alcaldesses per la pau, informació i Suport a les persones refugiades que han arribat al 

municipi, així com aquelles persones que volien acollir… 

3. Des de Col·laborem hem participat en les diferents edicions del gran recapte d’aliments.  

4. Es manté la participació al programa de l’AMB “Tenim Drets, Teixim Llibertats” 

5. Es manté el suport a l’Associació per la Solidaritat (APS) i a la plataforma de Suport a les 

persones refugiades.  

ACTUACIONS EXTRAORDINÀRIES COVID-19 

6.  Es van adquirir mascaretes per les persones treballadores de 

l’Ajuntament confeccionades per la Fundació Gaspa de Portolà que 

treballa per la inclusió de persones amb diversitat funcional.  
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HISENDA 

1. S’ha mantingut el compromís de fer una gestió eficient i responsable de les finances públiques.  

L’ajuntament es manté sense deutes de cap tipus i ha tancat cada exercici amb saldo positiu.  

2. S’ha complert amb el compromís de congelar les taxes i els impostos durant la legislatura.  

3. S’han seguit aplicant bonificacions  a les persones més vulnerables en les  ordenances fiscals.  

4. S’han fet més entenedors i accessibles per a la ciutadania els pressupostos municipals. Així 

com s’han donat més facilitats els regidors i regidores de l’oposició per a poder-los treballar i 

fer consultes sobre les partides.  

5. S’han implementat la bonificació de l’IBI per instal·lació de plaques fotovoltaiques per 

habitatge unifamiliars (des del 2020) i plurifamiliars (des del 2021).  

6. S’ha aprofitat la oportunitat d’incorporar romanents de tresoreria (estalvis de l’Ajuntament)  

al pressupost municipal gràcies a la suspensió de les regles fiscals que no permetien als 

ajuntaments (fins l’any 2020) fer despesa en actuacions molt necessàries malgrat tenir 

aquests estalvis, com és el nostres cas. Com a conseqüència de la suspensió de les regles 

fiscals, l’Ajuntament ha pogut fer ús dels romanents per:   

o Finançar actuacions que han contribuït a la recuperació econòmica i social i 

fer front a les conseqüències que ens ha deixat la pandèmia (algunes 

exemples són: Ajuts a persones autònomes i comerços, ajuts famílies 

vulnerables, compra de material sanitari, neteja extraordinària…)  

o Finançar actuacions que permetin als ajuntaments estalviar (o no haver de 

gastar més) en futurs exercicis pressupostaris. Un exemple d’això seria el 

canvi a tecnologia LED als edificis municipals.  

o Finançar actuacions molt necessàries en equipaments, espais públics i 

serveis  públics que fins ara no s’havien pogut dur a terme per falta de 

finançament malgrat tenir estalvis.  

7. Es continua treballant per solucionar els problemes urbanístics que afecten directament a 

l’activitat econòmica del municipi i permetrien a l’ajuntament generar nous ingressos.   
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ACTUACIONS EXTRAORDINÀRIES COVID-19 

8. S’ha aprofitat la oportunitat d’incorporar romanents de tresoreria 

(estalvis de l’Ajuntament)  al pressupost municipal gràcies a la suspensió 

de les regles fiscals que no permetien als ajuntaments (fins l’any 2020) 

fer despesa en actuacions molt necessàries malgrat tenir aquests 

estalvis, com és el nostres cas. Com a conseqüència de la suspensió de 

les regles fiscals, l’Ajuntament ha pogut fer ús dels romanents per 

finançar actuacions que han contribuït a la recuperació econòmica i 

social i fer front a les conseqüències que ens ha deixat la pandèmia 

(algunes exemples són: Ajuts a persones autònomes i comerços, ajuts 

famílies vulnerables, compra de material sanitari, neteja extraordinària…)  

9. Es va aprovar un paquet de mesures econòmiques extraordinàries pel 

que fa a taxes i impostos per minimitzar les conseqüències generades 

per la Covid-19.  
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CONVIVÈNCIA I SEGURETAT  

1. S’han incrementat en dos els i les agents de la Policia Local de Santa Coloma.  

2. S’ha realitzat un pla d’organització de la Plantilla de la Policia Local per consolidar i estabilitzar 

la plantilla. 

3. S’ha impulsat la figura referent de “l’agent tutor” per fomentar la col·laboració i apropar la 

Policia Local a les escoles.  

4. S’ha creat la figura del Caporal encarregat de fomentar la convivència ciutadana i resoldre els 

conflictes veïnals a través de la mediació. S’ha potenciat el servei de Mediació Ciutadana que 

la Diputació posa al nostre abast.  

5. S’han contractat dos agents cívics a través de plans d’ocupació per fer tasques relacionades 

amb la millora de la Convivència ciutadana.  

6. S’ha demanat al Conseller d’Interior (Miquel Buch) i a la Consellera de Presidència de la 

Generalitat (Laura Vilagrà) en diferents reunions amb alcaldes i alcaldesses de municipis 

petits que des de la Generalitat es resolgui els problemes per estabilitzar les nostres plantilles.  

7. S’ha aprovat una Pla Local de Seguretat del municipi (per primera vegada) que analitza les 

necessitats i defineix les polítiques orientades a millorar la convivència i la seguretat al 

municipi.  El pla és el resultat d’un treball transversal i participatiu amb la ciutadania que s’ha 

realitzat des d’una perspectiva de gènere.  

8. S’ha aprovat una ordenança de patinets elèctrics i vehicles de mobilitat personal que reguli la 

circulació, cada com més habitual, d’aquests tipus de vehicles a l’espai públic. Juntament amb 

l’aprovació s’ha dissenyat i realitzat una campanya informativa per fer arribar a tots els veïns 

i veïnes (flyers a totes les cases, sessions informatives a l’institut, cartells a via pública, 

intervenció d’agents cívics a l’espai públic...), especialment la gent jove que es el col·lectiu que 

més usa aquest tipus de vehicles.  

9. Hem aconseguit fer arribar  a Santa Coloma un servei d’unitat mòbil per renovar el Document 

Nacional d’identitat al poble alguns dies a l’any.  

10. S’està treballant en la implantació de Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica com serien 

els treballs a la comunitat.  

11. Es continua potenciant una Policia Local de proximitat.  

12. S’han realitzat campanyes de civisme per millorar la convivència ciutadana i el respecte pel 

nostre entorn i espais públics.  

13. S’han realitzat campanyes d’informació sobre la prevenció de robatoris, usos segurs d’internet 

i xarxes socials, etc.   
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14. S’han realitzat campanyes i controls d’alcoholèmia i drogues  per evitar la conducció sota 

l’efecte de drogues i alcohol.  

15. S’han realitzat mediacions acústiques durant els actes musicals per complir amb l’ordenança 

de sorolls i vibracions de l’Ajuntament.  

 

Seguretat viaria 

16. S’han realitzat millores pel que fa a la senyalització viària renovant la pintura viaria i la 

senyalització vertical  

17. S’ha incrementat la senyalització (pintura i senyals) de circular a tot el municipi a 30 km/h.  

18. S’ha instal·lat un radar mòbil pedagògic que s’està movent per diferents punts conflictius pel 

que fa la velocitat per analitzar la situació (a través de la recopilació de dades de l’aparell) i 

prendre mesures com seria la instal·lació de passos elevats.  

19. S’han incorporat noves zones d’aparcament de motocicletes ( com serien les del C/Pau Casals, 

C/Josep Ferrer, C/ C/Joaquim Roca, Avinguda Països Catalans i carrer Jaume Pau) per 

incrementar les places i millorar la visibilitat dels passos de vianants.  

20. S’han incrementat les xerrades i activitats d’educació viaria als centres educatius que fa la 

nostra policia local.  

21. S’ha pintat un circuit “ciclocarrer” per a bicicletes i patinets 

 

Protecció civil 

22. S’ha aprovat el Document Únic de Protecció Civil (Duprocim). El DUPROCIM es defineix com 

el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per al municipi, amb l'objecte de 

prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les 

possibles situacions d'emergència del municipi (incendis, ventades, nevades, inundacions, 

onades de calor...) 

23. S’ha posat en marxa la primera Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil del 

municipi. Les primeres passes per crear l’entitat es feien a l’inici de legislatura gràcies a 

l’impuls de l’Ajuntament i l’Associació AFADES. L’entitat actualment compta de 3 persones 

voluntàries, formades i nomenades per l’Ajuntament, a les quals se’n sumaran dues més que 

actualment es troben en procés de formació. A més l’entitat compta amb altres persones 

voluntàries que, o bé esperen els propers torns de formació o participen de forma ocasional.  
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24. S’han fet les inversions per posar en marxa l’entitat de l’Associació de Voluntariat de Protecció 

Civil com serien: l’acondicionament d’un local (cruïlla C/ Rossinyol i C/Esquirol) per posar-lo a 

disposició de l’entitat , la compra  dels uniformes per les primeres persones voluntàries, 

compra de la carpa de l’entitat, aparells de comunicació, cessió de vehicle… 

25. S’ha signat un conveni amb l’entitat on es fixa, entre d’altres, la seva col·laboració (tasques i 

actes on donar Suport) i  una aportació econòmica anual per poder desenvolupar per poder  

sufragar les despeses pròpies de l’activitat (combustible, dietes, uniformes, material…).  

 

ACTUACIONS EXTRAORDINÀRIES COVID-19 

26. Es va fer un dispositiu especial durant els confinaments i limitacions a la 

mobilitat, amb controls de pas de vehicles per part de la Policia Local. 

27. Es van realitzar talls a la via Cornisa durant les fases de desconfinament 

per donar prioritat a la ciutadana i disposar d’un espai per caminar o fer 

esport amb prou distanciament social.  

28. Es va aconseguir, gràcies a un acord amb Protecció Civil de Sant Boi, fer  

desinfecció de les zones més concorregudes del municipi com seria l’eix 

comercial.  
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MOBILITAT I TRANSPORT 

1. S’ha posat en marxa el nou contracte del servei del Bus L76 millorant la seva freqüència de 

pas - d’1 hora a 30 minuts-  i ampliant del recorregut fins a Torrelles amb possibilitats de 

connexió amb busos directes a Barcelona. Des de l’inici el servei s’estan produint forces 

incompliments en l’horari per averies dels busos.  Hem reclamat a l’AMB que solucioni 

aquestes deficiències en el servei quan abans millor a través d’una carta de l’Alcalde i una 

moció aprovada per unanimitat en el Ple Municipal. A més s’està treballant amb l’AMB una 

modificació dels horaris per adequar-los a les entrades i sortides dels centres educatius ja que 

la planificació realitzada no s’està complint.  

2. Després de molta reivindicació, s’ha aconseguit que els títols de tarifació social (excepte la t-

16) funcionin als municipis de la segona corona. Ens trobem reclamant que s’incorpori també 

el títol de la T-16 que incomprensiblement ha quedat fora.   

3. Està previst que s’instal·lin dos Bicibox (aparcaments gratuïts i protegits per a bicicletes 

privades) a les dues estacions de FGC de Santa Coloma i la Colònia Güell.  

4. Hem dotat de finançament i estem treballant per posar en marxa un servei de Transport a 

Demanda pel Barri de Sant Roc a través de taxistes per aconseguir que els veïns i veïnes del 

barri arribin als serveis del municipi.  Aquest treball l’estem fent amb l’ajut de l’AMTU 

(Associació de municipis del Transport Urbà) després que l’AMB denegués la nostra petició 

d’allargar i millorar horaris de la línia de bus que actualment para a Sant Vicenç del Horts. 

Actualment estem pendents de l’AMB per resoldre obstacle jurídic pel que fa la contractació 

amb els taxistes de l’AMB.  

5. Es manté el seguiment del projecte de desdoblament de la nova rotonda de Sant Vicenç (que 

substituirà la de les ovelletes) a càrrec de la Diputació de Barcelona i el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que permetrà l’accés més ràpid a les vies rapides i 

evitarà la congestió de vehicles actuals. Segons informacions proporcionades a l’alcalde per 

part de la Diputació, les obres han de començar aquest 2022.  

6. Es fa el seguiment de les futures obres de la Variant de la C245 que estan en fase de licitació 

un cop aprovat definitivament el projecte. L’Alcalde Jordi Bartolomé, va anar al Senat a Madrid 

per preguntar a través de la Senadora Mirella Cortés a la Ministra sobre l’estat del projecte i 

conèixer els terminis d’execució després de més de dues dècades d’incompliments i retards 

per part del Govern de l’Estat.  
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ALTRES 

1. S’ha donat solució a una reivindicació històrica de Cesalpina aconseguint que Correus 

reparteixi la correspondència directament a les cases de Cesalpina i no a les bústies 

pluridomiciliades situades a la Font del Murri. 

2. S’ha posat en marxa el nou contracte del servei de neteja dels equipaments municipals que 

portava anys en pròrroga forçosa.  

3. S’ha aprovat l’Ordenança General reguladora de les subvencions municipals amb la voluntat 

que tot el procés d’atorgament d’ajuts públic sigui més eficient, més segurs jurídicament, més 

equitatius i més transparent. 

4. S’ha activat la programació d’activitats del casal de Cesalpina de la mà de l’Associació de veïns 

i veïnes de Cesalpina. 

5. S’ha realitzat per primera vegada  un Pla d’Usos i de Gestió dels equipaments socioculturals i 

educatius del municipi per conèixer l’ús actual i futur  i determinar les actuacions necessàries 

per satisfer les demandes d’entitats i ciutadania, fer un ús eficient i ordenat, i planificar les 

futures accions a fer amb el nostre patrimoni.  

6. S’han dut a terme les concessions del bar del pavelló, camp de futbol i Cesalpina.  

7. S’ha impulsat el programa “Govern als Barris” que consisteix en fer trobades als diferents 

barris per acostar l’acció de govern als diferents nuclis de població i rebre de primera mà 

propostes, neguits i aspiracions dels veïns i veïnes.  

8. S’ha elaborat un estudi de les necessitats d’habitatge a Santa Coloma de Cervelló.  

9. S’ha aprovat la sol·licitud a l’AMB perquè el municipi sigui declarat com a àrea amb mercat 

d’habitatge tens.  

10. S’ha impulsat “l’Acord de municipi” un espai de diàleg entre els diferents agents polítics i 

socials que ha permès impulsar una trentena d’actuacions amb una inversió de 600.000 euros 

per pal·liar els efectes de la Covid-19. Les actuacions es resumeixen en la següent taula:  

ATENCIÓ A LES PERSONES: 

o Ajuts extraordinaris de 300 euros per a famílies mitjançant targetes moneder.  

o Increment de les aportacions a les famílies que s’ofereix des de Serveis Socials 

PLANS D’OCUPACIÓ:  
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o Contractació de plans d’ocupació: 2 agents cívics addicionals per donar suport, 3 

persones per reforçar la neteja als equipaments, 4 peons de brigada, auxiliars 

administratius.  

JOVENTUT:  

o Projecte de dinamització socioeducativa del nostre jovent en medi obert amb la 

incorporació de 2 educadors de carrer.  

o Beques extraordinàries d’estudis post obligatoris.  

SUPORT AL COMERÇ LOCAL:  

o Reforç enllumenat i neteja viaria extraordinària de l’eix comercial.  

o Suport als comerços per temes relacionats amb la pandèmia.  

AGRICULTURA:  

o Campanya de difusió dels productes agrícoles.  

HABITATGE:  

o Elaboració d’un programa d’actuació per a l’accés a l’habitatge.  

GENT GRAN:  

o Dinamització dels casals de la gent gran amb personal per reobrir els casals de la 

gent gran.  

SALUT:  

o Elaboració d’una diagnosis de Salut i altres activitats relacionades.  

CULTURA:  

o Increment de la partida destinada a la Cultura. 

o Inversions ala biblioteca: Instal·lació d’un sistema d’auto préstec i adquisició 

d’etiquetes pel control de llibres.  

o Realització d’un pla d’usos i de gestió dels equipaments socioculturals i educatius.  

TURISME:  
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o Adaptació de l’espai per a autocaravanes i adquisició d’una app per a la gestió del 

servei.  

ESPORTS:  

o Aportació extraordinària a les entitats davant la reducció dels seus ingressos per 

la situació de la Covid-19.  

PROTECCIÓ CIVIL:  

o Adquisició de material per posar en marxa l’entitat (carpes, uniformes...). 

RECURSOS MUNICIPALS:  

o Adquisició d’un vehicle de brigada per reforçar les actuacions a via pública.  

CASALS D’ESTIU: 

o Subvenció de les despeses de la piscina a les entitats del poble encarregades 

d’organitzar els casals d’estiu ( socorrista, manteniment piscina...).  

 

 

 

 

 

 


