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CRONOLOGÍA DE 2018
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Capturado Litio, el lince ibérico que viajó desde
Portugal hasta el Baix Llobregat, en unos campos de
Santa Coloma
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
El centenario de la muerte de Eusebi Güell marca la
18ª Fiesta del Modernismo de la Colònia Güell
Visita de trabajo a Collbató y Santa Coloma de Cervelló del delegado de la Generalitat en Barcelona
Noviembre
El recinto fabril de la Colònia Güell languidece a la
espera de un plan de rehabilitación

Diciembre

S. COLOMA DE CERVELLÓ, EN CIFRAS

E

n Santa Coloma de Cervelló se ha dado en el último año una reducción significativa en cuestión de
deuda y ratio de la misma. Entre 2016 y 2017 la
deuda se ha deducido por 600.000 € y el ratio por 10%.
El periodo medio de pago a proveedores de enceuntra actualmente en 8 días antes de la finalizacón del periodo legal, lo cual supone un empeoramiento por 4 días. En
cuanto al importe pendiente de pago, se ha logrado reducir a plenitud los 400.000 € penidentes a finales de 2017.
En política de gastos el mayor cambio entre 2016
y 2017 fue un incremento de 500.000 € en la inversion
en la deuda pública. En general se observa que la principal inversión del municipio se encuentra en temas de
educación. Según los últimos datos el tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad suponen los mayores
costes con 620.000 €.
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Resultados de las eleccions municipales
de 2015 en Santa Coloma de Cervelló

BALANÇ DE MANDAT
Respon Anna Martínez, alcaldessa (Progrés)

“Tenim un compromís
amb la lluita contra la
violència envers les
dones”

ENQUESTA OPOSICIÓ Respon Isis Sanpera,

-Quins han estat els principals projectes que s’han portat a terme durant aquesta legislatura?

d’Acció Ciutadana – Santa Coloma de Cervelló

“Hi ha una actuació
clientelar amb les
associacions”
-Com valora la tasca del govern municipal en aquesta
legislatura?

Creiem que el govern fa una tasca en que es gestiona la
quotidianitat, s’intenta no crear polèmica i mantenir la
pau social i per tant, no es prenen decisions que puguin
ser arriscades si arribessin a la opinió pública. En aquest
sentit, hi ha una actuació ‘clientelar’ amb les associacions, amb les que es manté una relació molt directa. Cal
dir que en la majoria de regidories, hi ha feina darrera
i l’equip de govern treballa, tot i que també creiem que
amb una organització diferent dels llocs de treball de a
l’Ajuntament, es podria disminuir aquesta càrrega. Una
de les coses en que més hem insistit és en que les decisions de l’equip de govern i les negociacions amb les

entitats supramunicipals es fan als despatxos, no hi ha
prou transparència ni participació real dels veïns i veïnes, per exemple en temes d’urbanisme. No creuen en la
intel·ligència col·lectiva, es considera que se sap el que
li convé a la gent. Hi ha problemes que es nega que existeixen, com per exemple en temes de serveis socials.
Passa a la pàgina següent

Millores en el transport públic, aconseguint la tarifa
plana dels municipis de la zona 2, i el compromís a doblar la freqüència de pas de la línia L76; ampliació del
Parc Metropolità de Can Lluc; rehabilitació d’una fase
de l’Antiga Escola Modernista de la Colònia Güell; inversions en estalvi energètic i enllumenat públic; creació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC); millores
al pavelló municipal, amb nous equipaments i un nou
contracte de serveis més ampli; adquisició de la Masia
de Can Roc; millores a la Biblioteca Pilarín Bayés; millores en l’Administració electrònica, en transparència
i en l’accés a la informació; nova web de l’Ajuntament
i l’APP de l’Ajuntament; millora de parcs urbans i jocs
infantils del municipi; compromís amb la lluita contra
la violència envers les dones amb l’aprovació del II Pla
d’Igualtat i amb la declaració de municipi feminista;
augment en les freqüències de recollides domiciliàries
i a la deixalleria d’andròmines i restes vegetals; consoPassa a la pàgina següent
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Ve de la pàgina anterior

BALANÇ DE MANDAT
lidació de la silvopastura; conveni de col·laboració per
la protecció i millora del territori agroforestal de les
Muntanyes del Baix; plans d’ocupació; estudi d’estalvi energètic dels edificis municipals; pla estratègic de
turisme; desenvolupament del Pla Local de Joventut
2015-2018 i la seva diagnosi per el·laborar el Pla Local de Joventut 2019-2022; consolidació de Batxillerat
al municipi; millores Plaça Benet Barcelona; rehabilitació del Pati de Sant Lluis; planificació del sistema
de recollida i gestió de residus pels propers anys; buc
d’assaig al Centre Cívic de Can Baruta; projecte per
aprofitar els excedents dels menjadors escolars i destinar-los a famílies del municipi en situació de vulnerabilitat; circuit de calistènia a Centre de Recursos Juvenils de Can Carletes; arranjament del Carrer Barrau
N i millores al carrer Malvhey; millores d’asfaltat i
pavimentació en espais públics del municipi; iniciar la
reflexió del desenvolupament urbanístic de l’entorn de
la Colònia Güell conjuntament amb l’Incasòl i l’Ajuntament de Sant Boi; creació de la Taula de Patrimoni;
creació de la Comissió d’habitatge; donar suport a tot
el teixit associatiu del municipi.
-Hi haurà cap projecte que es porti a terme o es fina-

Ve de la pàgina anterior

litzi en el que queda abans de les pròximes eleccions
municipals?

Obres en patologies a la Masia de Can Roc (subvenció
atorgada pel 2019); col·locació de plaques fotovoltaiques a l’escola de la Colònia Güell (subvenció AMB,
s’està el·laborant el projecte); millora del vial de connexió entre els nuclis de Can Via i Cesalpina ( subvenció atorgada pel 2019); projecte Camins d’accés al riu
(en debat); horts urbans socials (s’està desenvolupant
l’actuació); adequació de l’aparcament de l’Av Santa
Coloma (en licitació); millores d’asfalt i seguretat vial
en alguns espais del municipi; col·locació d’una caldera de biomassa.
-Què quedarà sense fer-se?

Millores i arranjament de la rotonda d’entrada al municipi ( Diputació de Barcelona); rehabilitació de diferents equipaments municipals; contracte de neteja
d’edificis municipals; contracte de neteja de zones
verdes; connexió de Santa Coloma de Cervelló i Sant
Vicenç mitjançant un camí per a vianants i bicicletes
( Diputació de Barcelona); accions per millorar l’eficiència energètica en base a l’estudi realitzat com ja
s’han anat fent els darrers anys.
-Repeteix com a candidata?

Sí.

ENQUESTA OPOSICIÓ
Tot i que al govern hi ha grups independentistes, davant
de la situació de repressió per part de l’estat espanyol i
la crida a la construcció d’una república catalana, han
decidit no mostrar-se gaire oberts a parlar sobre el tema.
El nostre grup ha proposat que es fes una feina en equip
sobre temes bàsics per arribar a consensos i no ha estat
possible. En molts casos es disfressa la manca de voluntat política dient que fer allò és impossible o molt complex, mai es dirà directament que no es vol fer una cosa.
-Ha implementat o aprovat l’equip de govern alguna
proposta seva? Quina/es?

Directament no s’ha implementat res que haguem proposat, hi ha algunes propostes que hem fet i que ja es
volien fer, per tant coses en les quals hem coincidit.
-Especifiqui tres decisions o mesures encertades
del govern municipal en aquesta legislatura.

Projecte d’horts socials (no estan construïts).
El consell d’infants.
Moció sobre la decisió judicial del cas ‘La manada’
-Quina nota posaria a l’equip de govern?

Un 4.5/5.

