
OBJECTIUS LOCALS DEL

MOVIMENT D’INDIGNATS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

A presentar als regidors i regidores el dia de la presa de possessió del nou ajuntament 
l’11 de juny de 2011.

1- LLIBERTATS I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA

El govern municipal no és democràtic pel sol fet d’haver estat elegit i funcionar segons 
el marc legal existent. Aquesta és una condició necessària però no suficient. Cal 
també que realitzi un conjunt de polítiques públiques que responguin a les demandes 
i necessitats dels ciutadans, que redueixin les desigualtats socials i territorials 
existents, que afavoreixin la participació de tothom en la vida ciutadana i que les seves 
actuacions estiguin sempre guiades pels interessos generals i no per servir interessos 
i privilegis d’individus o grups particulars. La dialèctica permanent entre Ajuntament i 
societat civil és una condició indispensable de la democràcia municipal.

1.1.- Plens oberts amb garantia de participació dels ciutadans i ciutadanes. 
La normativa actual s’ha interpretat de manera restrictiva, cal que s’estudiï la seva 
modificació per garantir la màxima participació ciutadana. Haurà d’estar regulada la via 
per a que les propostes populars siguin tingudes sempre en consideració.

1.2.- Elaboració de pressupostos participatius. Amb participació d’entitats 
i ciutadans a títol individual i de caire vinculant. A partir tant de propostes de 
l’administració com de propostes ciutadanes. Haurà d’incloure un seguiment i 
avaluació participatives del procés.

1.3.- Assemblees periòdiques semestrals i vinculants amb les entitats dels 
barris, veïns i veïnes per debatre els problemes dels barris i orientar inversions. Amb 
seguiment i avaluació per part dels participants.

1.4.- Celebració de referèndums vinculants. Reduir sensiblement el nombre de 
signatures necessàries segons la normativa legal vigent. Es convocarà referèndum 
quan el partit/partits governants aprovin qualsevol mesura contraria al seu programa 
electoral i per acord entre ciutadania i ajuntament per temes de gran importància 
social.

1.5.- Dissoldre l’actual Consell de Ciutat i fer-ne la crítica i autocrítica públiques. 
Buscar l’acord entre entitats i població en general i ajuntament per crear un nou model 
de consell/s de participació per a grans temes permanents de ciutat, amb un reglament 
que garanteixi la total representació i eficàcia (en una composició on tècnics i polítics 
de l‘Ajuntament no superin un 20% dels seus membres). Amb el caràcter d’aquestes 
propostes crear comissions: Festa major, escolar, agenda 21, etc...

1.6.- Regidores i regidors hauran d’adquirir el ferm compromís de limitar a dos 
mandats el període màxim d’exercici del seu càrrec i caldrà que visquin a la ciutat i 



demostrar-ne l’arrelament.

2- CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ

2.1.- Potenciar la producció cultural local.

2.2.- Potenciar els mitjans de comunicació locals amb participació ciutadana. 
Recuperar la radio pública, una Ràdio Municipal té un gran potencial ciutadà. No ha de 
ser portaveu de l’Ajuntament. El paper de l’Ajuntament serà el d’informar i divulgar, les 
entitats aportaran els continguts dels àmbits dels quals s’ocupen.

2.3.- Obrir a la participació ciutadana els mitjans de comunicació de l’Ajuntament per 
a que puguin expressar la seva opinió, evitant així que aquests esdevinguin una espai 
de propaganda del consistori, com l’actual Ajuntament Informa.

2.4.- Les zones wifi públiques de l’Ajuntament hauran de donar accés lliure a la xarxa. 
Actualment només donen accés a la web de l’Ajuntament.

3- NO MÉS PRIVILEGIS PER A POLÍTICS

Els ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma que accedeixin a l’ajuntament en qualitat 
de representants polítics han de ser servidors del poble i no gaudir de privilegis 
derivats de l’exercici del seu càrrec.

3.1.- Retall dràstic dels sous dels regidors/ores i alcalde/alcaldessa. Aquest sou 
estarà en relació amb la mitjana de la resta de treballadors i treballadores, començant 
per rebaixar el 18% de la darrera pujada. Els seus salaris només s’incrementaran en 
la mesura que també s’adaptin a la resta de salaris i pensions, aquesta pujada es farà 
sota el control de la ciutadania.

3.2.- Transparència econòmica: el sou dels regidors, regidores i treballadors de nivell 
30, directors i caps de serveis de més nivell han de ser públics. Aquests hauran de fer 
una declaració de bens a l’inici i al final del seu mandat.

3.3.- Reducció del 50% dels càrrecs de confiança i dels tècnics de més alt nivell. 
Dràstica reducció dels seus sous.

3.4.- Supressió de tota mena de privilegis. Cobrament d’un sol sou, forta rebaixa 
de les dietes, desaparició de la retribució per l’assistència a reunions, cotxes oficials, 
retirada de les places de pàrquing públic...

3.5.- No prescripció dels casos de corrupció. Cessament de les i els polítics 
corruptes. Garantir el retorn de diners i propietats adquirides de forma il·lícita. 
Inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics i per formar part de l’administració 
pública, en cas de sentencia ferma i com a mesura cautelar del jutge d’instrucció.

4- DRETS SOCIALS

La població colomenca pateix amb molta duresa la pèrdua de drets que comporten 



les retallades i són evidents els perills de fragmentació social. Tot i partint de la idea 
que tothom ha de ser igual en drets i deures, constatem que els immigrants sovint no 
gaudeixen de tots els drets i estan entre els més desafavorits per l’impacte de la crisi.

COHESIÓ SOCIAL

4.1.- Repensar, d’acord amb la ciutadania i entitats, el Pla de Convivència i impulsar 
de manera vigorosa un de nou.

4.2.- L’administració local ha de cobrir les necessitats dels ciutadans pel que fa a 
informació i formació (escoles d’adults suficients per a tothom), “rutes” a les 
administracions, mediacions, traducció,…     

4.3.- Augmentar substancialment els recursos de l’assistència social per atendre a la 
gent gran que està sola a casa. Que cap avi sol estigui desemparat.

4.4.- Fomentar polítiques d’igualtat per a fer front, també en època de crisi, a les 
desigualtats de gènere, així com d’altre tipus de desigualtats socials.   

4.5.- L’Ajuntament haurà de mantenir un ferm rebuig de la violència masclista, dotant 
Serveis Socials del pressupost necessari per a tal fi.

4.6.- Accés als equipaments per part de la població, grups locals i entitats. 
Aquests es faran càrrec de la seva gestió amb dotació pressupostària de l’ajuntament.

4.7.- Creació d’espais amb gestió municipal per a persones en situació d’emergència 
social: menjador social, alberg, servei de dutxa i bugaderia.

4.8.- Exigim a l’Ajuntament conjuntament amb l’Administració Catalana la posada 
en marxa d’un Centre Integral d’Atenció Sanitaria en les drogodependències (CAI), 
reivindicació llargament formulada a la nostra ciutat. Així com la sensibilització a la 
població envers aquesta necessitat.

TREBALL

4.9.- Els fons dels plans d’ocupació seran destinats a projectes que siguin coneguts i 
rebin el suport de les entitats i la ciutadania. També s’impulsarà la formació de joves 
mitjançant professionals jubilats que s’ofereixin.

4.10.- En els cursos de formació ocupacional, les pràctiques en empreses hauran de 
ser remunerades.

IMMIGRACIÓ

4.11.- S’ha de mantenir una actitud activa des de l’administració local per fer front als 
falsos rumors referits a la immigració. S’han de desenvolupar campanyes d’informació 
i sensibilització sobre el fet migratori. L’administració local ha d’afavorir la participació 
conjunta d’entitats, fent activitats als barris que afavoreixin l’intercanvi comunitari.



4.12.- Tothom ha de tenir dret a estar empadronat, en cas de no tenir domicili 
fix serà empadronat sota la categoria “sense domicili fix”. L’ajuntament no ha de 
posar traves a l’informe d’arrelament, a més de ser transparent pel que fa als criteris 
que utilitza i evitar, sempre, utilitzar-lo com a arma per a “castigar” els sense papers.

4.13.- Creiem que la millor manera de lluitar per l’alliberament de la dona musulmana 
no és amb les prohibicions. L’ajuntament ha d’aixecar la prohibició del burca i el 
nicab, a més d’impedir altres prohibicions que siguin un atac directe vers la diferència, 
sigui del tipus que sigui.

4.14.- L’ajuntament ha d’abordar el problema dels pisos sobreocupats evitant la 
intervenció policial i mitjançant mediadors interculturals i educadors socials, així com 
facilitant l’accés a l’habitatge. A més, ha de propiciar que no es dificulti l’accés a 
l’habitatge per xenofòbia.

DRET A L’HABITATGE

Segons la Declaració Universal dels Drets Humans i l’Article 47 de la Constitució 
espanyola tots el habitants tenen dret a un habitatge digne i adient. Els poders públics 
promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer 
efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d’acord a l’interès general per impedir 
l’especulació. La crisi ha disparat el nombre de desnonaments i la ciutadania i els seus 
servidors, regidores i regidors, hi han d’estar alerta.

4.15.- Desenvolupament de polítiques contràries a l’especulació immobiliària 
amb la participació d’entitats i ciutadans.

4.16.- Declaració de la ciutat com a lliure de desnonaments i desallotjaments. 
L’ajuntament s’ha de comprometre a intentar travar legalment tot desnonament per  
impagament d’hipoteques.

4.17.- El consistori posarà traves als desallotjaments de les vivendes okupades a canvi 
de que siguin centres socials okupats que ofereixin activitats i serveis als veïns/es.

4.18.- Apujar l’IBI per els pisos buits perquè surtin al mercat. Duplicar l’IBI dels pisos 
buits propietat dels bancs.

4.19.- Penalització de les pràctiques de mobbing urbanístic.

4.20.- Eliminació de tota mena de termini per accedir a habitatge públic. Actualment es 
requereixen 10 anys.

4.21.- Creació d’una bossa d’habitatge de lloguer gestionada entre l’ajuntament i les 
entitats ciutadanes. Creació d’un parc d’habitatge municipal de lloguer a preus que no 
superin el 40% del Sou Base Interprofessional.

4.22.- Acompliment del acords presos pel que fa a l’habitatge: Pisos tutelats i de 
protecció oficial al Cúbics, Residència al Miguel Hernández, Alberg i habitatge social a 



la Bastida, etc.

4.23.- El sòl públic no podrà ser requalificat per construir habitatge per a la venda.

4.24.- No a la privatització dels serveis públics municipals.

 5- URBANISME I MEDI AMBIENT

La ciutat de Santa Coloma històricament ha patit greument el ràpid desenvolupament 
urbanístic. Darrerament aquest fet s’ha agreujat, fruit de la corrupció i l’especulació.

5.1.- Fer millores urbanístiques als barris més densos.

5.2.- Fer inversions en creació de llocs de treball impulsats per obres publiques 
d’interès ciutadà, prioritzant la rehabilitació d’edificis, des de l’ajuntament, contractant 
aturats de la localitat. Les obres seran dutes a terme per empreses locals o de 
l’economia social. (Estaran sota el control de la ciutadania).

5.3.- Elaborar, d’acord amb entitats i ciutadania, un Pla mediambiental que 
reculli, entre d’altres, els següents aspectes: control i mesures per a la reducció 
de la contaminació de l’aire que respirem, foment del reciclatge, recollida selectiva 
d’escombraries i foment de les energies alternatives. Les obres que s’hagin de fer a la 
ciutat hauran de superar un estudi de viabilitat ambiental.

5.4.- Rehabilitació ecològica d’habitatges: Des del punt de vista medi ambiental 
tot habitatge rehabilitat o d’obra nova haurà de ser reformat o construït sota criteris 
ecològics: Estalvi d’energia, utilització de fonts d’energia renovables, reutilitzant 
i reduint l’ús dels recursos, prioritzant la utilització de recursos d’extracció local, 
gestionant ecològicament el residus.

5.5.- Creació de noves zones verdes, horts urbans, parcs i jardins, on predomini el 
verd i no el ciment.

5.6.- Fomentar les formes de mobilitat sostenible. Donant exemple des de les 
institucions públiques.

5.7.- Execució d’un projecte per a Can Zam d’acord amb la ciutadania (Parc urbà, 
verd i frondós). Creació d’un full de ruta i execució en el següent mandat. Taula de 
seguiment efectiva per part de la ciutadania i entitats.

5.8.- Revalidar els límits del Parc de la Serra de Marina, garantir un pressupost digne 
per a la seva restauració i manteniment, propiciant un treball conjunt entre ajuntament i 
voluntaris forestals de la ciutat. 



ES DEMANA A L’AJUNTAMENT QUE FACI UN POSICIONAMENT PÚBLIC EN 
VERS AQUESTES DEMANDES:

1- Modificació de la Llei Electoral per garantir un sistema autènticament 
representatiu i proporcional que no discrimini cap força política ni cap voluntat social.

2- Establiment de mecanismes efectius que afavoreixin la democràcia: llistes 
obertes i desbloquejades, elecció directa dels regidors i regidores,  publicitat i 
transparència en el finançament dels partits.

3- Regidores i regidors veuran limitats a dos mandats el període màxim 
d’exercici del seu càrrec.

4- Per poder concórrer a les eleccions municipals caldrà viure a la ciutat i demostrar-
ne l’arrelament.

5- Ràpida resolució de les acusacions als representants polítics.

6- Reforma de la LOPP per a la prohibició dels partits polítics contraris a la 
Declaració Universal dels Drets Humans i aplicació efectiva d’aquesta llei.

7- No a les retallades en ensenyament, que estan comportant un deteriorament de 
la  seva qualitat. Retalls en llum, calefacció, aigua, augment de ratio, disminució de 
plantilles...

8- No a les retallades a sanitat, que comportaran una disminució en la qualitat del 
servei degut a la disposició de menys recursos, disminució del personal sanitari i 
sobrecarregues laborals, etc.

9- Descongelació de les Pensions i recuperació del poder adquisitiu.

10- Oposició a la pujada de l’edat de jubilació.

11- No a la privatització dels serveis públics.

12- Dret de vot per a tots els immigrants empadronats a la ciutat.

13- Donació en pagament dels habitatges per cancel·lar les hipoteques, de forma 
retroactiva des de l’inici de la crisi.

14- Manteniment de la llei de la Generalitat que fa que els propietaris hagin de llogar el 
pisos buits.

15- Que la pujada dels preus dels serveis públics (gas, aigua, electricitat, transports, 
impostos, etc.) pugin igual que l’IPC, l’administració a de garantir que aquesta pujada 
no pot ser superior a aquest índex.


