RESULTAT DE LES VOTACIONS DE LES PROPOSTES NOVES
SOBRE ASPECTES NO RECOLLITS EN EL NOU PAM

PROPOSTES
1 Pla municipal específic contra la contaminació acústica, control del soroll.
2 Promocionar el Poblat Ibèric Puig Castellar com a referent turístic
3 Creació d'una ludoteca, servei de guarderia als mercats municipals
4 Organitzar activitats en col·laboració amb les entitats esportives de foment de
l'esport com a transmissor de valors positius i conductes respectuoses

5 Obrir centres o punts de consulta públics en relació a la nutrició i la bona
alimentació.
6 Creació d'un Centre d’Emergència Social Integral. Obertura d’un centre
d’emergència social integral que atengui les necessitats: habitacions, benestar,
inclusió, integració ocupacional, drogodependències, etc.
7 Posar en funcionament residències per a la gent gran.
8 Promoure el premi literari “Santa Coloma” i donar-l’hi renom. En general,
promocionar més la literatura a la ciutat.
9 Fomentar escoles d’art, escultura, pintura a nivell municipal, tal i com es fa amb
l’Escola Municipal de Música
10 Millorar el transport a la Universitat (bus fins al campus) i gratuïtat d’aparcament
per als/les estudiants
11 Instaurar un programa d’ensenyament dels valors i de la qualitat democràtica,
especialment amb les escoles i els instituts: visites a l’Ajuntament, que
l’Ajuntament vagi a les escoles
12 Fer de Santa Coloma una “Smart City” i, en concret, implantar un projecte pilot per
instal·lar pels carrers carregadors de cotxes elèctrics per afavorir aquest tipus de
transport. Instal·lar carregadors per mòbils a les zones públiques.

13 Crear una aplicació de mòbil “Santa Coloma” amb informació sobre
esdeveniments culturals i d’altres, informacions de diferent tipus i que serveixi
també per canalitzar les queixes i suggeriments de la ciutadania
14 Començar a estudiar la possibilitat d’obrir una Televisió local municipal a Santa
Coloma
15 Anàlisi de la vigència dels guals privats per poder alliberar els espais que ocupen
els no vigents i recuperar l’espai per aparcament.
16 Utilització de solars privats per a usos comunitaris, p.ex. horts urbans.
17 Instal·lar més escales mecàniques a la ciutat segons criteris de màxim benefici
públic (valorant cost i número d’usuaris potencials)
18 Ampliació de l’horari del Punt Verd
19 Pla específic per millorar l’eficiència energètica dels habitatges i dels edificis
municipals. Apostar per un model energètic sostenible.

Se li demana a l'Ajuntament que estudiï la viabilitat de la proposta amb la finalitat d’introduir-la en el nou

Se li diu a l'Ajuntament que la proposta es considera interesant però no per portar-la a terme durant aquest
mandat.

Se li demana a l'Ajuntament que desestimi la proposta.

