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CONTEXT POLÍTIC

“El TC suspèn la Llei 24/2015 admetent el recurs del govern en funcions del Partit Popular.” (31/05/2016) Nou gir argumental de la situació legislativa a Catalunya

POSICIONAMENT POLÍTIC AMB SANTA COLOMA DE GRAMENET

Altres dades

El Ple del Tribunal Constitucional va admetre a tràmit del recurs d’inconstitucionalitat promogut pel govern en funcions del PP contra part de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures 
urgents per afrontar l’emergència habitacional i la pobresa energètica.
L’admissió a tràmit va comportar la suspensió cautelar dels articles relatius al mecanisme de segona oportunitat, de l’article que regula el lloguer social obligatori per part dels grans 
propietaris i la cessió obligatòria de pisos buits a l’administració, així com les sancions per la no aplicació de la llei i la cessió de crèdits litigiosos. Continuen vigents els articles que fan 
referència a l’obligatorietat de l’Administració a un reallotjament adequat i els ajuts al pagament del lloguer en casos de petits tenidors d’habitatge per tal d’evitar els desnonaments, 
totes les mesures que fan referència a la pobresa energètica i la definició de les persones en risc d’exclusió residencia.

GOVERNACIÓ, HABITATGE I MÓN LOCAL.
Incrementar el parc públic d’habitatge
Les prioritats del fins ara anomenat departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge són diverses. Una d’elles és reduir la temporalitat a l’administració 
amb una convocatòria pendent per convertir interins en funcionaris. L’objectiu passa per promocionar el talent intern i fer-ne entrar d’extern, així com potenciar la regeneració 
generacional a l’administració pública, on també hi ha el repte d’impulsar projectes de reforma i modernització. Torra també va posar ahir com a prioritat la millora de la 
transparència, rendició de comptes i control de la contractació pública amb bústies ètiques.

Així mateix, el nou president es va proposar recuperar les mesures en matèria d’habitatge aprovades al Parlament de Catalunya i objecte de recurs al TC, i va apostar per l’in-
crement del parc públic d’habitatge a través d’un pla de xoc que s’aplicaria entre el 2018 i el 2025, i que hauria de prioritzar els pisos de lloguer.

Pel que fa al món local, des de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) coincideixen a destacar com a prioritat la constitució 
del Consell de Governs Locals de Catalunya com a espai de representació local i interlocució amb la Generalitat. Un òrgan previst per l’Estatut però que mai s’ha arribat a posar 
en funcionament. També caldria desenvolupar la llei que empara aquest òrgan i que regula l’organització i el finançament dels ens locals.

La posada en marxa urgent d’un pla d’inversió local i la recuperació de l’agenda social -entenent que afecta directament els municipis- també estarien entre les reclamacions 
de les associacions de municipis. En aquest sentit, el desplegament de la renda garantida, l’impuls de la llei de pobresa energètica o les mesures de promoció de l’habitatge 
públic són algunes de les urgències destacades per les dues entitats.

AFERS SOCIALS
Atendre l’allau de menors no acompanyats
El 155 ha afectat de manera transversal tota la contractació i concertació de serveis socials, que engloba una gran varietat d’àrees -menors, dependència, tercer sector-, ja que 
ha alentit pagaments i ha abocat moltes entitats a dificultats financeres. Una de les prioritats serà, doncs, restituir la normalitat en aquest àmbit. Més enllà d’això, però, el 
departament té sobre la taula una emergència prioritària per abordar: l’arribada de centenars menors estrangers no acompanyats (MENA) a Catalunya. Les arribades, que 
poden créixer en els mesos d’estiu, segons els tècnics de la Generalitat, han col·lapsat els serveis i instal·lacions de la direcció general l’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
(DGAIA) i han obligat a condicionar recursos d’urgència. Però l’abordatge i resposta a les necessitats dels joves encara està pendent de fer: calen mesures que garanteixin la 
seva inserció social i, en la majoria de casos, laboral, perquè tenen entre 16 i 18 anys i arriben buscant feina. Els centres d’atenció als menors tutelats estan al límit i necessiten 
recursos de manera urgent.

La regulació definitiva de la pobresa energètica i el bo social també estan pendents. Després que les companyies elèctriques no reconeguessin com a norma vàlida el proto-
col que va dissenyar l’anterior executiu, el Govern haurà de tirar endavant una nova llei per determinar com han de procedir les companyies subministradores amb les llars 
vulnerables que no poden afrontar els rebuts de serveis bàsics com la llum, l’aigua i el gas. L’atenció a la dependència, a través d’una revisió de l’actual llei catalana, és una 
altra assignatura pendent per donar impuls de debò a aquesta norma que ha funcionat sempre a mig gas i sense arribar mai als objectius que es van fixar quan es va aprovar.

AGRICULTURA
Desenvolupar una política agrària pròpia
Un dels principals reptes de la conselleria que fins ara liderava Meritxell Serret és el desenvolupament d’una política agrària pròpia. Així ho exposa el coordinador nacional 
d’Unió de Pagesos, Joan Caball. El sindicalista considera que caldria que el departament s’impliqués en el debat de la reforma de política agrària comuna (PAC) de la Unió 
Europea. “És una negociació que el Govern no s’ha de deixar perdre”, argumenta, tot i recordar que la intervenció de la Generalitat en aquest tema només es pot vehicular a 
través del govern espanyol. En la línia de les reivindicacions històriques del sector, Caball creu que el nou Govern també hauria de “posar en valor” la funció agrícola i ramadera 
des del punt de vista econòmic, alimentari i social. 

Resum de tres anys d’impugnacions al Constitucional

2013: decret de pobresa
La Generalitat comença a afrontar la pobresa energètica amb el decret 6/2013, que s’incorpora a la reforma del Codi de Consum a finals del 2013 i que prohibeix tallar la llum i el gas a 
les famílies més vulnerables durant els mesos d’hivern. El govern espanyol el porta ràpidament al TC.

2014: suspensió del decret i nova llei
Després que gairebé 1.000 persones s’hagin acollit al decret de pobresa energètica, el TC el suspèn. Al·lega que suposa un “greuge comparatiu” entre les persones més vulnerables de 
Catalunya i les de la resta de l’Estat. El Govern finta la suspensió amb una nova reforma del Codi de Consum (20/2014) que, en aquest cas, aposta per la creació d’un fons solidari per 
ajudar les famílies i que ha de finançar-se a través de les empreses de subministrament i les administracions públiques.
Quins efectes concrets té la suspensió de la norma catalana? 
- Se suspèn l’obligació que els grans tenidors ofereixin lloguers socials abans de desallotjar-los.
- S’ anul·la la possibilitat que l’administració obligui a cedir pisos buits durant un període mínim de tres anys.
- S’impedeix que sigui obligatòria la mediació entre els bancs i les famílies.

2015: llei antidesnonaments
El govern espanyol torna a impugnar l’última reforma. Davant d’aquests precedents, el Parlament aprova per unanimitat a l’estiu la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emer-
gència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, una llei que prové d’una ILP de la PAH.
Reformulació de la llei per evitar la suspensió:
1) Per mantenir el lloguer social obligatori, es renunciarà al caràcter permanent de la mesura i s’establirà un sistema temporal de tres anys.
2)Per poder obligar les entitats financeres a cedir els pisos buits, s’explicitarà que els bancs estan incomplint l’ús social de l’habitatge. Amb aquest argument se’ls podria expropiar tem-
poralment entre 4 i 10 anys.
3)També es recorrerà al Codi de Consum català per establir un sistema de mediació.
Meritxell Borràs explica que la intenció és aconseguir una llei “que protegeixi les persones més vulnerables”. La consellera de Governació ha carregat contra la decisió del TC. Assegura 
que constata que els governs espanyol i català són “a les antípodes” en matèria d’habitatge, ja que l’un “defensa el sistema financer” i l’altre “els més vulnerables”.
La PAH i l’APE ja havien advertit que l’aprovació de la llei 24/2015 tenia com mínim quatre aspectes pendents de desenvolupament:
- Tramitar el reglament per habilitar el mecanisme de segona oportunitat. Sense aquest reglament hi ha entitats financeres que condicionen la dació en pagament d’un pis a renunciar 
al lloguer social que marca la llei.
- Mobilitzar els habitatges buits dels grans tenidors, iniciant les cessions obligatòries.
- Signar els convenis necessaris amb les subministradores perquè participin del fons social per compensar els impagaments dels rebuts d’aigua, llum i gas.
- Aprovar els pressupostos necessaris per garantir els diferents punts que contempla la llei.

L’entrada en escena del TC, però, segurament dificultarà en gran mesura que aquest desenvolupament es faci efectiu del tot.

2016: nova impugnació
Tercera impugnació. Aquest cop, però, el TC decideix deixar intacta la part sobre pobresa energètica i també aixeca la suspensió sobre el fons solidari de la llei del 2014. La norma estipula 
que una empresa no pot tallar la llum sense consultar si es tracta d’una família vulnerable.

- Un 80% de les famílies que tenen dret al bo social energètic –que assumeixen les companyies distribuïdores– no el tenen tramitat. Les llars amb pocs ingressos tenen garantit legalment 
un descompte del 25% en les seves tarifes, però moltes no s’hi acullen per desconeixement o per les dificultats burocràtiques.
Paral·lelament, les sol·licituds d’ajuda als serveis socials pel pagament de les factures han crescut en el 95% dels municipis de la demarcació. Les partides dels ajuntaments destinades a 
la pobresa energètica van créixer en un 78% el 2015.
Més enllà de l’ajuda pública:
S’ha interpel·lat les grans companyies a “ coresponsabilitzar-se” perquè “no només les administracions paguin les factures” a les persones que no ho poden fer.
En la línia de buscar solucions que vagin més enllà de l’ajuda pública, la Diputació de Barcelona ha posat de manifest les visites que realitzen a llars vulnerables per potenciar l’” eficiència 
energètica”. Apunten a la instal·lació de leds de baix consum o dispensadors a les aixetes com una mesura que permet estalviar prop de 300 euros anuals a les llars, així com informació i 
ajuda en el tràmit del bo social del 25%.

- L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a través de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH), ha rebut 419 sol.licituds de ciutadans i ciutadanes que volen accedir a un habitatge de
lloguer.
- Actualment, el 80% dels habitatges detectats que generen conflictes de convivència són dels bancs i caixes.
Durant aquests 18 mesos de PACMUH, a través dels serveis de proximitat de l’Ajuntament -regidories de districte, l’Alcaldia als barris, mediació comunitària i Policia local- s’han detectat 
124 casos de mal ús d’habitatges (a Santa Coloma hi ha un total de 45.000 habitatges registrats). 94 del casos detectats s’han resolt amb mediació comunitària i la resta -30- s’han obert ex-
pedients per pràctiques que comporten risc a les persones. Dintre d’aquest grup ja s’han interposat les 11 multes mencionades. L’Ajuntament ha cobrat dels bancs prop de 20.000 euros.

Pressupost municipal (2016) 92.286.027,89€

Ingressos (2016) 99.514.53,16€

462.969,95€ superàvit

BALANÇ ECONÒMIC 2016 DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA

Despeses (2016) 99.051.560,21€

ÀREA DE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ PROCESSOS PARTICIPATIUS
Conjuntament al Pla de mobilitat i accesibilitat, al carrer Pirineus hi ha desenvolupat un pla de conservació i rehabilitació de les façanes dels habitatges, des d’un punt de vista tant 
paisatgístic com energètic.
Aquest pla conegut amb el nom de “Origens” consisteix en donar un caràcter propi a aquesta zona del barri tornant-li a donar la colometria que tenia en els seus orígens la muntanya.  
Això es realitzaria tornant a pintar les façanes del carrer d’aquests colors donant-li una personalitat dins de la ciutat, que ha rebut la participació dels veïns en l’elecció del color de cadascun 
dels seus habitatges.

Santa Coloma de Gramenet ja és un municipi actiu en quant a processos participatius que comencen a estructurar la ciutat. El municipi no és expert en tal àmbit, però sí té 
l’actitud adequada per a que l’efecte vagi a més.

Un clar exemple de procés participatiu n’és “FEM DISSABTE A LA PLAÇA D’EN BARÓ! L’Urbanisme col·laboratiu amb la canalla a Santa Coloma de Gramenet”.

Es tracta d’una remodelació parcial de la Plaça d’en Baró amb la canalla del barri, 
apostant per una transformació urbana col.laborativa amb criteris de gènere.
Una de les necessitats de l’intervenció era crear un espai específic adaptat a la canalla 
d’entre 6 a 12 anys. Per aquest motiu, el procés ha estat participatiu amb l’alumnat de 
5è curs de l’escola Torre Balldovina, que dóna just a la Plaça, a part de la participació de 
les sessions obertes a tots els veïns. El procés participatiu s’ha desenvolupat a través
d’activitats a la mateixa plaça i a la mateixa escola.

La participació ciutadana és fonamental per a poder projectar ciutats equitatives. 
Per això és un valor molt important donar-li veu a col.lectius que no l’han tingut 
fins ara on puguin expressar la realitat més quotidiana evocant el dret a la ciutat 
de totes les persones.

Al incloure la canalla en el procés de transformació del seu en-
torn, s’està donant una eina clau d’aprenentatge i forma-
ció. L’educació espaial és una eina d’empoderament per a
formar una mirada crítica de la societat i saber identificar millores amb una visió 
inclusiva, de debat col.lectiu i concens.

COOPERATIVISME I ASSOCIACIONISME
Existeix un llistat d’entitats que ja estan funcionant a Santa Coloma en format de cooperativa. Per tant, existeix una actitud d’associacionisme en cooperació a dins del municipi. No solsa-
ment es tracta d’una figura legal sino que també són entitats preocupades per aportar un valor afegit en algun aspecte d’àmbit social pels ciutadans de la ciutat.

Les cooperatives existents a Santa Coloma que estan en ple funcionament són les següents:

- Entrepobles
- Fundació Pau i Solidaritat
-Grup de suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa-Nicaragua
- Associació Coordinadora d’Ajuda Unida - ACAU
- Grup de treballadors de l’ajuntament pel Zeroset-i-més
- Santa Coloma amb el Sàhara
- Amics de Diabugu Batapa
- Associació Amistat amb Amèrica Llatina Huayna/Cooperació
- Centre d’Acolliment
- Casal d’Amistat amb Cuba “José Sánchez”
- Federació d’Associacions de Veïns - FAVGRAM
- La Bretxa
- Grup Amnistia Internacional de Badalona i Santa Coloma de Gramenet
- Associació d’Armenis a Catalunya - Ararat
- Banc del Temps
-  Xarxa de Consum Solidari a Santa Coloma de Gramenet
- Llatins per Catalunya

També existeix un gran número d’associacions de veïns - la majoria organitzades en barris o districtes - que s’encarreguen d’estar al corrent de qualsevol moviment administratiu, social, 
urbanistíc que els impliqui per tal de donar el seu punt de vista o fer una tasca de control del tal.

Santa Coloma afronta 
aquesta problemàtica d’emergència 

poblacional proposant nou habitatge social, 
cosa que fa que aquesta solució sigui puntual i 

no estructural per revertir la situació.

Paral.lelament l’Ajuntament desenvolupa unes noves 
polítiques de processos participatius que serveixen per 

educar a la població en aquetes noves dinàmiques 
participatives, tot i que aquests processos, de mo-

ment, incideixen de manera molt superficial 
en les decisions de les problemàtiques 

de la ciutat. 

Pressupost municipal (2018) 103.161.005,10 €

On part de
l’esforç econòmic que 

interessa més remarcar va 
destinat a:

1. Serveis Públics Bàsics :

2. Actuacions de protecció i promoció social

Habitatge i urbanisme

Benestar comunitari

Serveis socials i promoció social

Medi Ambient

Foment de l’Ocupació

11.611.692,07 €  (11%)

    10.882.945,33 €  (11%)

14.571.144,52 € (14%)

3.154.382,29 €  (3%)

3.077.500,00 € (3%)
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