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La proposta de les principals actuacions previstes en aquest Pla
d’acció municipal se centra en 125 grans activitats, que posen
l’accent a assolir una ciutat on es visqui millor. Són propostes que
tenen les persones com a principal eix d’actuació: els joves, els més
grans, les famílies, els nens i els col·lectius més sensibles. Són
propostes que consoliden la Santa Coloma d’avui i que posen els
fonaments de la ciutat de demà.
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UNA CIUTAT MÉS ACCESSIBLE

Escales mecàniques i rampes
La vida diària de les persones està condicionada, en gran mesura, per les
condicions de mobilitat i circulació de què disposen i per la facilitat d’accés als
principals equipaments del seu entorn. El desenvolupament i la consolidació del
Pla d’accessibilitat –amb la instal·lació de prop de 70 trams d’escales i rampes
mecàniques als carrers amb fort desnivell– milloraran notablement la vida diària
de tots els veïns, i en particular, dels més grans i de les persones amb
dificultats de mobilitat. Aquest Pla suposa un impacte molt positiu en barris com
el Singuerlín, les Oliveres, Can Franquesa i la Guinardera, de la mateixa
manera que al Fondo, al Raval, al Llatí i a la Riera Alta.
Les actuacions més destacades són:













Singuerlín/plaça del Mercat (el Singuerlín)
Juli Garreta/Font de l'Alzina (les Oliveres)
Avinguda de Francesc Macià/Lluís Nicolau/Tarragona (les Oliveres)
Còrdova/Cabrera (Can Franquesa)
Còrdova/Formentera/Menorca (Can Franquesa)
Isaac Albéniz/Còrdova (Can Franquesa)
Plaça de la Guinardera/Milton (la Guinardera)
Bruc/Pirineus/Circumval·lació (el Fondo)
Bruc/Valentí Escalas/Mas Marí (el Fondo)
Sardana/Pirineus (el Raval)
Monturiol/Roger de Llúria (el Raval)
Espai Cívic del Raval (el Raval)

Ascensors
Les bones condicions de mobilitat no han de limitar-se només a l’espai públic.
Un accés confortable a l’entorn privat és igualment important.

Per això, hi ha la voluntat pública municipal d’atendre el 100% de les
sol·licituds, per tal de finançar amb ajuts públics fins al 80% de la instal·lació,
sempre que acompleixin els requisits establerts a les normes de les
convocatòries.
Amb aquesta mesura aconseguim, a més, la modernització i la revaloració dels
immobles de Santa Coloma de Gramenet.
Actuacions contra barreres arquitectòniques
En aquest mandat hi ha la voluntat d’aprovar el Pla d’accessibilitat, que
diagnosticarà quina és la situació actual que hi ha a la ciutat i establirà en fases
les actuacions corresponents.

UNA CIUTAT EDUCADORA
L’educació és una de les inversions de futur més eficaç. Entenem que la funció
educativa ha de sorgir dels canals en què conflueixen els centres educatius,
l’àmbit familiar i les condicions de l’entorn social. És per això que es prioritzen
accions que faciliten els diferents canals que han de conformar una educació
de més qualitat i eficiència per als nostres nens i joves.
Llibres escolars
Conscients del gran impacte que suposa per a les famílies l’accés als llibres de
text durant tot el període de l’educació obligatòria –primària i secundària–, es
vol consolidar la universalització de la gratuïtat dels llibres de text durant aquest
període del currículum escolar de cada nen o nena.
Desplegament d’escoles bressol
Santa Coloma de Gramenet és, també, una ciutat jove. La presència i la
previsió d’infància de 0 a 3 anys és un fet, i l’ Ajuntament participa de la
concepció que el procés educatiu dels infants comença als 0 anys. A aquesta
convicció s’hi afegeix la de poder conciliar, en les millors condicions, la vida
familiar i la vida laboral.
Establim la proposta de creació de cinc escoles bressol, amb capacitat per a
369 places. Aquestes són:


Llar d'Infants L'Esquirol (passatge d’en Salvatella)



Llar d'Infants c. La Plata



Llar d'Infants c. Sant Carles (CEIP Sant Just)



Llar d'Infants Fondo



Llar d'Infants Amèrica/Prat de la Riba

Noves línies escolars
Per tal de complir les previsions d’escolarització pública i garantir al màxim
l’escolarització de cada infant a prop del seu domicili, es planteja la creació de
quatre noves línies d’escolarització a la ciutat.
Projecte educatiu de ciutat
En aquesta línia, i des de l’àmbit social, es vol continuar amb el
desenvolupament d’un projecte de ciutat com a proposta global i

enriquir

aquesta proposta amb nous recursos i instruments, com els plans d’entorn i
els plans educatius –i estratègics- de les escoles.
Rehabilitació d’escoles
Pel que fa als centres escolars, seguirem millorant –los, com ja vàrem
començar a fer en l’anterior mandat. Es continuarà treballant en la millora i la
rehabilitació dels edificis escolars –els 26 CEIP, les escoles d’adults i les
escoles d’educació especial–, amb la voluntat d’intervenir anualment en 24
centres educatius.

Telecentres
Les tecnologies de la informació i la comunicació han esdevingut eines
socioculturals plenament incorporades a la nostra societat. Són eines de
coneixement i de sociabilització. Cal, doncs, desplegar recursos per tal d’evitar
el risc d’infoexclusió en determinats sectors de la població, especialment les
dones i la gent gran.
Per evitar aquesta fractura digital entre la ciutadania, consolidarem, en centres
cívics de la ciutat, cinc sales d’ordinadors i accés gratuït a Internet.

REMODELACIÓ URBANA
Front fluvial dels Safaretjos
Com a continuació de les actuacions que s’estan desenvolupant al front fluvial
del Raval, fins al final del terme municipal –a la zona dels Safaretjos–, es
planteja la creació d’un projecte urbanístic que permetrà deixar enllestit tot el
conjunt del front fluvial.

CIBA. Fase III
Així mateix, es planteja l’elaboració i aprovació d’un projecte urbanístic que
deixi acabada la remodelació de l’espai de l’antiga CIBA.

ESPAI PÚBLIC
La transformació del territori vol respondre a allò que els ciutadans i les
ciutadanes han anat detectant i demanant. Volem avançar en un disseny urbà
que minimitzi els desequilibris territorials i que resulti eficaç per a la millora de
tots els nostres barris.
Per això proposem la creació i urbanització de noves places i espais verds, la
reurbanització i millora de carrers i l’ampliació dels parcs públics de la ciutat.

Places públiques
La disponibilitat de noves places i jardins és un dels millors indicadors de la
qualitat de vida de la ciutat. Les diverses actuacions urbanes realitzades, com
també les que estan en projecte, permeten aprofitar diversos indrets per a la
seva reconversió en places i jardins, tal com hem anat fent fins ara.

Ara es planteja la intervenció per a la creació, ampliació o remodelació de setze
places públiques a la majoria de barris de la ciutat.
Aquestes són:

















Plaça nova al c. Sant Joan (els Safaretjos)
Ampliació i millora de la plaça de l'Amistat (els Safaretjos)
Nova plaça al front fluvial del Raval (el Raval)
Plaça a l’av. Santa Rosa/Àngel Guimerà (el Raval)
Plaça de Santa Rosa (Santa Rosa - Metro)
Plaça nova: remodelació del ptge. Sant Pasqual (el Fondo)
Plaça d’A.C. Comín: Valentí Escalas/Mas Marí (el Fondo)
Plaça de la Mediterrània, fase II (el Fondo)
Ampliació de la plaça de la Pau (la Riera Alta)
Remodelació de la plaça dels Enamorats (el Centre)
Plaça a l’av. Puig Castellar/Singuerlín (el Singuerlín)
Plaça de Josep Tarradellas (la Guinardera)
Plaça a la CIBA (el Riu Nord)
Plaça d’en Baró/av. Pallaresa (el Riu Nord)
Places al centre residencial i d'oci Cúbics (el Singuerlín)
Plaça a l'entorn del Mercat del Singuerlín (el Singuerlín)

Reurbanització de carrers
Un aspecte normal de l’activitat municipal és el manteniment de la via pública i
dels carrers.
Volem continuar treballant en la renovació de carrers, tot adequant-los a les
noves tendències i necessitats de la població. Es tracta, en conjunt, de millorar
la vida urbana, i és per aquest motiu que volem prioritzar els espais per als
vianants: s’ampliaran voreres, s’eliminaran barreres arquitectòniques, es
millorarà l’enllumenat i s’instal·larà mobiliari urbà adequat, entre altres mesures.

Parcs públics
Continuarem el desplegament de noves zones verdes a la ciutat, amb més de
50.000 m2. En aquest apartat posem l’accent, de forma especial, en l’aprovació
del nou planejament urbanístic de la segona fase de Can Zam.

APARCAMENTS
El parc de vehicles de la ciutat ha generat una doble problemàtica: lloc on
poder aparcar i, segons on s’aparqui, impediment per a una circulació fluïda
dels vianants. En l’anterior mandat ja vàrem iniciar actuacions decidides en
aquest sentit, però encara resulten insuficients.
Per això, en aquest mandat plantegem la voluntat de construir 2.500 noves
places d’aparcament.
Les actuacions previstes són les següents:


Galícia (35)



Camp de futbol Les Oliveres (150)



Sant Carles / CEIP Sant Just (220)



Exterior dels jardins de la Torre Balldovina (160)



Mn. Camil Rossell (120)



Listz - Badalona (100)



Av. Puig Castellar (100)



Av. Sanatori (35)



Pl. Mediterrània, II fase (80)



Sota els edificis d'habitatge públic (1.500)

HABITATGE
Habitatge de venda i lloguer
La dificultat en l’accés a l’habitatge és un dels problemes que més afecten la
ciutadania, molt especialment la gent jove, la gent gran i els col·lectius amb
problemes específics o baixos recursos econòmics.

Aquesta dificultat, que comporta problemes familiars i la descapitalització de la
població jove de la ciutat, que cerca en altres indrets la solució a aquest
problema, la volem afrontar amb la creació de 1.075 habitatges públics de
venda i de lloguer.
Les actuacions previstes són les següents:



















Ciutadella/Pare Benet (12)
Av. Pallaresa/Av. Puig Castellar (100)
Av. Francesc Macià, 94-96 (45)
Enric Granados (30)
Jaume Balmes/Av. Francesc Macià (100)
Ramon Berenguer/Extremadura (74)
Doctor Ferran (65)
Front fluvial, II fase (145)
Front fluvial, III fase (145)
CIBA, II fase (38)
Sant Pasqual (88)
Valentí Escalas (86)
Mn. Jacint Verdaguer/Beethoven (12)
Serrano (12)
Gaspar (53)
Circumval·lació, 85 (20)
Pirineus (8)
Circumval·lació/Bruc (30)

JOVENTUT
La política en matèria de joventut s’orienta a facilitar l’emancipació dels joves,
com una de les polítiques que han de garantir els diferents projectes vitals dels
joves, així com també propiciar que siguin una veu protagonista en la
transformació de la ciutat .
Les actuacions que es proposen per al mandat són les següents:
•

Revisar i actualitzar el Pla local de joventut.

•

Augmentar l’oferta d’habitatge per a joves creant habitatge nou de
lloguer i compra.

•

Consolidar la Borsa d’Habitatge Jove com a servei d’intermediació en
matèria de lloguer per a joves i millorar les condicions que afecten tant
els propietaris com els joves usuaris.

•

Crear la Xarxa de Punts per a l’Emancipació Juvenil (PIE) dins dels
centres de recursos per a joves (Mas Fonollar, Rellotge XXI i Centre
Europa Jove).

•

Incrementar els projectes de dinamització i participació dels joves dels
centres de secundària i dels diferents col·lectius de joves de la ciutat.

CULTURA
La cultura, en conjunt, és un dels principals indicadors per mesurar el progrés i
la cohesió socials. El foment i la promoció de serveis i recursos que posin la
cultura a l’abast de tothom, és una garantia de progrés, d’innovació i de riquesa
col·lectiva.
A partir de l’aprovació del Pla d’acció cultural (PAC) en el darrer mandat, cal
avançar en la generació d’equipaments, infraestructures, recursos i actuacions.

Biblioteques
La lectura és riquesa, és aprenentatge, és compartir experiències i
coneixements. La lectura és una de les bases de la cultura. Per fomentar-la i
promocionar-la, hi ha la voluntat d’ampliació de dues biblioteques, una ubicada
al Fondo i l’altra, al Singuerlín.

Teatre Sagarra
El Teatre Sagarra ha esdevingut un equipament cultural de ciutat de primer
ordre, amb un nivell d’ocupació, presència i projecció importants.


En breu obrirem la sala B (Miquel Saladrigas).



També es treballarà en la redacció i aprovació d’un pla de
remodelació integral del Teatre.

Nou equipament sociocultural
Posada en funcionament d’un nou centre sociocultural de proximitat al carrer de
Lluís Companys.

Protecció del patrimoni arqueològic
Dins les actuacions de protecció i divulgació del patrimoni de la ciutat,
destaquem dues mesures en l’àmbit del patrimoni arqueològic:


Posada en marxa del Centre d’Interpretació del Poblat Ibèric Puig
Castellar.



Protecció de les restes arqueològiques del Molí d’en Ribé.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ
El comerç és un dels sectors econòmics més importants de Santa Coloma de
Gramenet. Un sector comercial dinàmic i amb iniciativa és fonamental a la
nostra ciutat. La política d’impuls comercial té la pretensió d’aprofundir el
desenvolupament d’instruments de suport al comerç, així com la creació de
nous empresaris i noves empreses.

Mercat del Fondo
Es planteja una remodelació del Mercat, que significarà una forta innovació
d’aquest equipament comercial.

Polígon industrial Bosc Llarg
Es realitzarà un estudi per a l’aprovació d’un projecte urbanístic que prevegi la
seva ampliació.

CAMPUS UNIVERSITARI DE L’ALIMENTACIÓ
Recentment es va aprovar un conveni entre la Diputació de Barcelona i la
Universitat de Barcelona per consolidar al Recinte Torribera la creació del
Campus de l’Alimentació, que s’afegeix als usos assistencials sociosanitaris,
esportius i formatius que s’estan realitzant.
Amb la creació del Campus de l’Alimentació, la ciutat entra a formar part
d’aquelles poblacions universitàries que esdevenen punteres pel que fa a la
docència, la recerca i la transferència de coneixements, en un camp tan bàsic i
important com és el de l’alimentació.

Millora d’accessos
Estudi i aprovació del conjunt de millores en connectivitat i accés al Recinte
Torribera per atendre les noves necessitats que es generaran amb la posada
en funcionament dels nous usos que s’endegaran en aquest espai.

Consolidació d’estudis universitaris
Juntament amb l’ampliació de l’oferta d’estudis universitaris actuals, impartits
per la UNED i la UB, la posada en marxa del Campus de l’Alimentació implicarà
que, quan estigui plenament incorporat, al voltant del 2010, seran prop de

8.000 els alumnes que realitzaran estudis superiors a la ciutat. Això també
significarà un fort impacte de la ciutat dins el nostre entorn metropolità.

MILLORA DE LA B – 20
Amb l’objectiu de millorar la connectivitat entre les dues bandes de la ciutat,
guanyar més espai públic i reduir el soroll que genera el trànsit en els
habitatges més propers, es presenten dues propostes.

Cobriment parcial
Es planteja l’elaboració i aprovació del projecte, en col·laboració amb el
Ministeri de Foment.

Aïllament acústic
Aprovació del projecte i instal·lació de pantalles acústiques esmorteïdores del
soroll en el tram de la B-20 a cel obert, en col·laboració amb el Ministeri de
Foment.

SUPORT A LES FAMÍLIES I A LA GENT GRAN
Les polítiques de benestar social inclouen el sistema de seguretat social, el
sistema de salut, el sistema d’educació, el sistema de serveis socials, les
polítiques per a l’ocupació, les polítiques d’habitatge i altres actuacions
públiques.
El conjunt d’intervencions dels serveis de benestar municipals tenen com a
objectiu millorar les condicions de vida dels ciutadans, i prenen com a punt
bàsic de referència i nucli d’acció social la família. Així, el nucli familiar, en el
sentit més ampli possible, esdevé l’objectiu fonamental i la màxima expressió
de la responsabilitat municipal en el desplegament dels serveis d’atenció social.
I formant part d’aquesta responsabilitat i d’aquest objectiu d’atenció als
membres de més edat, la gent gran destaca com un col·lectiu de màxima
prioritat municipal.
El context que ofereixen la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a
les persones en situació de dependència i la Llei de serveis socials de
Catalunya, tant pel que fa a la presa de consciència i a la sensibilització de
totes les administracions envers els ciutadans com per les possibilitats de
disposar de més recursos, ha d’ésser rendibilitzat al màxim per tal d’aconseguir
un desplegament òptim dels serveis i recursos que inclouen ambdues lleis i que
han de permetre assolir, entre altres, els objectius següents:


Augmentar gradualment la cobertura de serveis domiciliaris, de
manera prioritària a les persones majors de 75 anys fins al 7% del
total.



Ampliar la dotació de places assistencials (places residencials i de
Centre de Dia) en 320 noves places.



Promoure habitatges de lloguer amb serveis comunitaris per a gent
gran.

SALUT I CONSUM
Consum
Optimitzar els serveis de l’OMIC coordinant l’acció d’informació amb l’OIAC.
Formar i informar els consumidors. Dissenyar un calendari divulgatiu per a
campanyes de sensibilització i en determinats períodes: Nadal, rebaixes,
vacances.
Treballar per disposar d’una Junta Arbitral a la ciutat.
Salut pública
Promoure hàbits saludables en la població en coordinació amb altres àrees:
Ensenyament, Esports, Benestar Social.
Col·laborar amb el territori per propiciar espais més saludables i fomentar el
respecte de la població cap als espais públics de convivència.
Treballar per aconseguir que la salut mental i les drogodependències tinguin un
tractament normalitzat dins el sistema de salut.
Formar part del Govern Territorial de Salut per tal de supervisar la millora dels
serveis sanitaris que altres administracions donen a la ciutat.

MEDI AMBIENT
El medi ambient és una de les preocupacions que des de fa anys han fet
destacar Santa Coloma en la presa de decisions locals, que en ocasions han
esdevingut referents per a altres municipis i àrees urbanes.

Es tracta de

processos que des de l’àmbit municipal volen esdevenir d’utilitat a la realitat
global.

Fòrum metropolità contra el canvi climàtic
La ciutat ha realitzat esforços continuats per assolir els principis de l’Agenda
21, redactada a Rio de Janeiro, i la Carta de les Ciutats Europees cap a la
Sostenibilitat, redactada a Aalborg el 1994. Darrerament formem part de la
Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat, i més recentment, de la Red de
Ciudades por el Clima, organisme especialment preocupat per la situació del
canvi climàtic. En aquest sentit, es crearà l’Observatori Local del Canvi Climàtic
i es farà un fòrum metropolità.

Aprofitament de l’energia solar
En la mateixa línia del que es deia abans, hi ha una aposta decidida per a
l’aprofitament de l’energia solar, tant per produir aigua calenta com electricitat.
Les mesures concretes que es desenvoluparan són:


Construcció d’una planta fotovoltaica al cementiri municipal.



Aprovació d’un Pla d’instal·lacions solars fotovoltaiques a la ciutat.

Educació ambiental
Dins les mesures que es despleguen al voltant de l’educació ambiental,
destaquem, per la seva importància, la creació del nou Centre d’Interpretació
del Medi EcoMetròpoli, al Recinte Torribera, que a més servirà de porta
d’entrada a una major comprensió de la serralada de Marina.

Mobilitat urbana
Des d’una perspectiva d’ecologia urbana, la mobilitat esdevé un aspecte
important, del qual destaquem tres mesures concretes per a aquest mandat:


Pla d’itineraris escolars segurs, que permetrà garantir la confiança i
seguretat en el desplaçament habitual dels escolars.



Pla zones de 30 km/hora, que significarà un apaivagament del
trànsit perquè definirà aquells sectors de la ciutat on no es podrà
conduir a una velocitat superior a 30 km per hora.



Pla director per a la circulació en bicicleta, que establirà amb
claredat el conjunt de mesures que cal tenir en compte per
intensificar aquesta forma de trànsit i mobilitat.

METRO
Augment d’estacions de metro
Cal seguir millorant les connexions perquè facilitin la circulació i els
desplaçaments de la nostra població amb serveis públics. Per això, d’acord
amb l’autoritat del transport metropolità, es posaran en servei sis noves
estacions de la línia 9 del metro, que permetran un millor accés a aquest
transport des del conjunt de la ciutat.

Augment de la connectivitat
També es treballarà amb la voluntat de prolongar la línia 1 del metro fins a
Badalona.

IGUALTAT DE GÈNERE
Pla per a la igualtat d’oportunitats
Dins el treball continuat que s’ha anat realitzant en aquest camp des de fa
anys, en aquest mandat es planteja la redacció i aprovació d’un II Pla d’igualtat
que actualitzi i concreti les mesures necessàries i possibles per a un futur
immediat.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Consolidació dels processos participatius
La ciutat ha desenvolupat un sistema de processos participatius, basat en el
Reglament de 2002, que ha esdevingut una eina imprescindible en la millora de
la democràcia local i que avui és referent per a molts altres municipis. Per
implementar el sistema de participació ciutadana ens proposem, entre altres,
les accions següents:
•

Consolidar el Consell General de Ciutat com a element central del
sistema i dinamitzar les seves comissions sectorials i territorials.

•

Els plans, programes i projectes de gran impacte articularan els seus
processos participatius i, per a la seva aprovació definitiva pel Ple,
incorporaran memòries participatives, com és el cas del PAM.

•

Iniciar un procés participatiu d’avaluació i revisió del Reglament de
participació ciutadana.

CIUTADANIA I CONVIVÈNCIA
Projectes de ciutadania
Seguir treballant per una ciutat on tothom senti protegits els seus drets i alhora
conegui les seves obligacions és l’indicador més alt de salut democràtica d’una
comunitat, i Santa Coloma de Gramenet sempre ha estat un referent de ciutat
plural i diversa en harmonia.
Es proposa actualitzar i incrementar les polítiques i els projectes de ciutadania i
establir un marc més clar promovent un procés participatiu per a l’elaboració i
aprovació d’una ordenança de civisme.

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es planteja actualment la política
de cooperació i solidaritat amb la ferma voluntat que esdevingui una política
pública més i, alhora, part de la resta de polítiques municipals. El pressupost
del 2008 esdevé una fita històrica per a la ciutat, ja que s’ha superat el simbòlic
0,7% i s’ha arribat a l’1% dels recursos municipals que es destinen a les
partides de cooperació i solidaritat. En aquest context, es proposen les
actuacions següents:
•

Elaborar el Pla director municipal de la cooperació. Aquest Pla ha de
redefinir la funcionalitat de la política de cooperació i solidaritat.

•

Obrir espais a nous protagonistes, a més participació: els centres
educatius; el teixit comercial; les associacions culturals, esportives i
veïnals... Per tant, en aquest sentit, treballar vers l’ampliació del Consell
de Solidaritat i Cooperació.

•

Dotar d’un contingut estratègic els agermanaments per tal que
esdevinguin instruments renovats de cooperació.

•

Promoure la participació i l’espai per a l’intercanvi dels joves de la ciutat
promovent estratègies coordinades amb les actuacions en l’àmbit de la
joventut.

ESPORTS
La nostra ciutat viu plenament la pràctica de l’esport. Aquesta pràctica, a més
de l’educació física i dels avantatges per a la salut i la qualitat de vida que
comporta,

presenta valors i components molt importants per enfortir

l‘estructura i la cohesió socials. En el darrer mandat vàrem avançar
decididament en aquest apartat, i ara volem continuar en aquesta direcció.
Palau d’esports
Realització i aprovació del projecte per a la nova creació d’un palau d’esports al
recinte de Can Zam.

Pavelló cobert
Està prevista la creació del nou pavelló cobert a Els Pins.

Camps de futbol
En l’actualització i modernització dels camps de futbol existents a la ciutat, es
preveuen dues grans actuacions:


Renovació del camp de futbol de Les Oliveres.



Definició del camp de futbol a Can Zam.

SEGURETAT I TRÀNSIT
Nova comissaria
L’actuació central en aquest apartat és la construcció de la nova comissaria de
la Policia Local, que redundarà en una capacitat encara més gran de vetllar per
la seguretat i el trànsit a la ciutat.

UN AJUNTAMENT MÉS PROPER
Ajuntament en línia
Amb la voluntat de seguir millorant la relació d’efectivitat en la prestació dels
serveis que l’Ajuntament realitza per als ciutadans i aprofitant les oportunitats
que ens presenten les tecnologies de la informació i la comunicació actuals, es
prioritzen tres actuacions:


Accessibilitat telemàtica al conjunt de tràmits i informacions de
l’Ajuntament.



Millora de l’atenció telefònica per gaudir d’una resposta immediata.



Creació de sistemes automatitzats de control de la gestió, que
permetin un seguiment i una avaluació del conjunt d’actuacions
municipals i garanteixin un donar comptes a la població de la tasca
realitzada de forma eficaç i amb qualitat.

L’Ajuntament Informa digital
El butlletí municipal setmanal L’Ajuntament Informa és un mitjà de comunicació
àmpliament reconegut i apreciat per tota la ciutadania, com les enquestes han
anat repetint. Perquè tingui més abast i se’n pugui fer una distribució més
àmplia, es realitzarà l’edició digital d’aquest mitjà de comunicació.

Santa Coloma de Gramenet, novembre de 2008

