
SEGURIDAD CIUDADANA 
Fem Sant Andreu presentó el 
pasado 17 julio, 4 propuestas 
en materia de seguridad ciu-
dadana. Para dar respuesta a 
las quejas por parte de muchos 
vecinos al incremento del inci-
vismo, como a la percepción de 
inseguridad. El objetivo también 
de estas medidas era el de re-
cordar, concienciar y garantizar 
el cumplimiento de todas las me-
didas para preservar la salud 
individual y colectiva.

En el plenari de juliol Fem Sant 
Andreu en aliança amb el Grup 
Municipal de Podemos, van pre-
sentar conjuntament una moció 
en favor dels drets, visibilització 
i sensibilització de les persones 
LGBTI. Aquesta iniciativa busca 
incidir localment en la sensibilit-
zació i visualització del col·lec-
tiu a la nostra ciutat, així com 
instar a la resta d’institucions 
a treballar pel reconeixement i 
l’equiparació legal. 

Aquest butlletí d’informació política municipal té un cost de 0,21 € per unitat i ha estat costejat amb la dotació econòmica que rep el grup municipal de Fem Sant Andreu de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
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REBAJA DE SUELDO AL·LEGACIONS 
PLA D’INCENDIS Fem Sant Andreu ha enviado 

una carta al alcalde, para soli-
citarle la celebración de un ple-
no extraordinario de cartipacio 
y modificar así, las retribucio-
nes que el propio Enric Llorca 
cobra por asistir a los órganos 
colegiados. Retribuciones que 
están muy por encima del res-
to de regidores que ejercen las 
mismas responsabilidades que 
el alcalde en estos órganos co-
legiados. 

Fem Sant Andreu ha presentat un 
total d’11 al·legacions al Pla Muni-
cipal de Prevenció d’Incendis (PPI). 
Aquestes al·legacions busquen 
millorar aspectes concrets com 
per exemple: la senyalització dels 
hidrants i la prohibició de fer foc, 
invertir en adequació de camins fo-
restals per tal de facilitar l’accés als 
mitjans terrestres, la instal·lació de 
dos nous hidrants i realitzar progra-
mes educatius de conscienciació.

El Gobierno PSC-Cs asigna “a dedo” 
más de medio millón de euros

Fem Sant Andreu detecta 
irregularidades con encargos 

directos a 14 proveedores 
en las cuentas del 2019

Fem Sant Andreu detecta 
irregularidades con encargos 

directos a 14 proveedores 
en las cuentas del 2019

Foto: ACN



femsantandreu                   647 440 227           @femsantandreuwww.femsantandreu.cat         

MOCIONS ACCIONS

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, EJERCICIO 2019 
El pasado viernes 3 de julio tuvo lu-
gar la Comisión Especial de Cuen-
tas. Esta comisión tiene por objeto 
el examen, estudio e informe de 
todas las cuentas de acuerdo con 
lo que establece la Legislación Re-
guladora de la Contabilidad de 
las Entidades Locales.  
El grupo municipal Fem Sant An-
dreu ha presentado un informe 
exhaustivo a la Comisión Especial 
de Cuentas local, examinando la 
cuenta del ejercicio presupuestario 
del 2019 y del no presupuestario 
del mismo año. Durante el estudio 
de los mayores, informes y factu-
ras, hemos detectado irregu-
laridades preocupantes que 
seguidamente os detallamos:
• En lo referente al no presu-
puestario, hemos detectado que 
el consistorio por orden de una 
sentencia condenatoria está de-
volviendo las cuotas de reparcela-
ción del Sector 21 (el famoso cen-
tro comercial Atrium), más los 
intereses por demora que se 
elevan a 119.071,24€, orde-
nados también por la sentencia. 
Estos intereses se están pagando 
a la empresa promotora del 
Centro Comercial, COPERFIL 
OBRAS Y SERVICIOS.

• Respecto a la cuenta presu-
puestaria hemos constatado que 
el gobierno PSC-Cs durante el 
2019, asignó “a dedo” más de 
570.808,91€ con encargos di-
rectos a 14 proveedores.

Estas 14 empresas y trabajadores 
autónomos, han superado el límite 
de 15.000,00€ (IVA no incluido) 
en facturas directas emitidas 
al Ayuntamiento sin licita-
ción ni concurso público, tal 
como especifica la Ley de Contra-
tos del Sector Público. En el exa-
men de los conceptos de todas las 
facturas de dichos proveedores, 
se especificaban trabajos reitera-
dos, previsibles y repetidos en el 
tiempo, ningún sobrevenido. Esta 
práctica se denomina frac-
cionamiento de contratos, y 
es una grave irregularidad. 

Constatamos la aprobación de es-
tas facturas directas sin la tramita-
ción regulada en el artículo 28 de 
las Bases de ejecución del presu-
puesto, evitando así la tramitación 
administrativa correspondiente, 
que a pesar de esto también se 
incumple.
Durante el proceso de análisis a 
los regidores de Fem Sant 
Andreu no se le ha permi-
tido el acceso libre a la in-
formación, sólo disponían de un 
ordenador para todos los grupos 
para consultar la abundante do-
cumentación, y este bajo cita pre-
via. Además, no contábamos con 
toda la documentación como por 
ejemplo las facturas, y ciertas pe-
ticiones de información que nunca 
se facilitaron. El acceso a la in-
formación por parte de los y 

las regidoras está protegido 
en el artículo 58 de la Ley 
reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en los núme-
ros 1 y 4 del mencionado 
artículo.
Hacemos saber a la ciudadanía 
que asesores jurídicos de Fem 
Sant Andreu están estudiando 
si estas irregularidades detecta-
das, y recogidas con anterioridad 
por el informe 16/2016 de la 
Sindicatura de Cuentas de Cata-
luña y el incumplimiento reiterado 
de la Ley de Contratos del Sector 
Público, pueden suponer una 
vulneración de la legislación 
vigente y que, por lo tanto, 
nos viéramos obligados a 
emprender acciones legales 
y pedir responsabilidades 
políticas.

El superàvit de Sant Andreu, és dels santandreuencs
Rebutgem l’acord de la Federación 
Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP) amb el Govern Espan-
yol, per transferir els estalvis dels 
ajuntaments a la hisenda estatal 
en forma de préstec que els retor-
naria durant els propers 12 anys. 
La llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pres-
supostària i sostenibilitat fi-
nancera (LOEPSF), limita la 
capacitat econòmica i d’ac-
tuació dels ajuntaments. Amb 
aquest acord es pretén neutralitzar 
qualsevol debat de fons sobre la 
necessària reforma de la Llei d’Es-
tabilitat Pressupostària del PP, que 
tant ha condicionat les finances lo-
cals els darrers anys. 
Un bon acord per Sant An-
dreu de la Barca seria que el 
nostre Ajuntament tingués 

lliure disposició del superà-
vit i el romanent, i fer ús de 
la capacitat d’endeutament. 
Instem a l’alcalde Enric Llor-
ca que tant ha defensat l’ús munici-
pal del superàvit i romanent, que 
es planti davant d’aquest 
acord i no els transfereixi 
els diners dels santandreu-
encs a l’estat. Perquè els roma-
nents acumulats han d’actuar com 
a fons de maniobra per als pro-
pis ajuntaments, especialment en 
un moment d’incertesa econòmi-
ca. Desprendre’ns d’aquest 
fons de maniobra pot resul-
tar arriscat davant una pre-
visible caiguda dels ingres-
sos públics i sabent que en dos 
anys el propi Estat ens reclamarà 
la liquidació negativa del model 
de finançament 2020.

Moció d’homenatge a les víctimes de la 
covid-19 i als cossos d’emergència

A 
finals 
de juny es 
va celebrar el 
primer plenari 
ordinari després 
de l’estat d’alar-
ma. El grup municipal 
de Fem Sant Andreu va pre-
sentar una moció per dedicar un 
espai d’homenatge a les víctimes 
de la COVID-19, al personal sa-
nitari i als cossos d’emergència. 
Amb aquesta moció pretenia 
reconèixer que les víctimes, 
mereixen un espai de record 
i l’homenatge que el virus 
ha impedit. Persones que han 
deixat un buit en el seu entorn, un 
buit agreujat per les circumstàn-
cies del trànsit: en soledat, sense 
funeral, en enterraments restrin-
gits i ràpids, o en cremacions 
obligatòries. Així com també un 
lloc d’agraïment a totes aque-
lles persones, professionals 

de la sani-
tat, de residències 

i dels cossos d’emergèn-
cies, que van estar al peu del 
canó lluitant contra la pandèmia.
Però un cop més l’alcalde En-
ric Llorca fent ús partidis-
ta del poder que l’atorga 
Reglament Orgànic Muni-
cipal, va excloure les mocions 
de l’ordre del dia. No podia 
permetre que la principal al-
ternativa de govern se li avan-
cés, un cop més, i busqués el 
consens del plenari en pro de 
destinar un espai d’homenatge 
i record a les víctimes de la CO-
VID-19 i als cossos d’emergèn-
cia. La decisió de l’alcalde 
va provocar que aquesta 
moció mai es debatés ni es 
votés en el plenari.
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ACCIONES MOCIONS

PROPOSTES EN MATÈRIA DE SEGURETAT CIUTADANA 
Durant el mes de juliol Fem Sant 
Andreu va rebre moltes queixes 
per part de veïnes i veïns preo-
cupats per la seguretat al nostre 
municipi, una percepció d’in-
seguretat i incivisme creixent, 
agreujada per la poca presència 
de la policia local al municipi.
En el context actual d’emergèn-
cia sanitària cal valorar, que la 
sensació de seguretat no només 
es fonamenta en la delinqüèn-
cia, l’incivisme o la presència 
policial, tot i que són els indi-
cadors per excel·lència. Ara 
també i enmig d’aquesta pan-
dèmia, la població valora com 
indicatiu de protecció i segu-
retat que les persones amb les 
qui comparteix espais públics, 
comerços i activitats d’oci, com-
pleixin amb les mesures de pre-
venció sanitàries.
Actuant amb celeritat el Grup 
Municipal de Fem Sant Andreu 
vam proposar el 17 de juliol, una 
sèrie d’actuacions destinades a 
contribuir en la millora de la se-
guretat en vers la delinqüència i 
incivisme però també, per garan-
tir el compliment de les mesures 
de prevenció de la COVID-19. 

Us les desgranem breument:

• Contractació d’agents cí-
vics: Proposem la contractació 
de 6 agents per tal de realitzar 
accions informatives i de vigilàn-
cia dels espais públics del mu-
nicipi, especialment per assegu-
rar el compliment de les normes 
de prevenció de la COVID-19. 
Com a municipi ens podríem be-
neficiar de la subvenció del pro-
grama específic de la Diputació 
de Barcelona “Cap Municipi En-
rere” que dona suport als gover-
ns locals per fer front a aquesta 
situació provocada per la crisi 
sanitària.

• Campanya de sensibi-
lització i prevenció de la 
COVID19 a la joventut:  
Conscienciar al nostre jovent en 
relació amb les mesures per pre-
venir els efectes que la COVID-19 
pot tenir en el seu àmbit i reforçar 
les mesures de prevenció en les 
seves activitats.

• Patrulles conjuntes de 
Mossos i Policia Local: Propo-
sem patrulles i controls policials 
mixtes, amb l’objectiu de reforçar 
la presència policial als barris i es-
pais públics, per tal d’augmentar 

l’efecte dissuasiu als petits furts o 
robatoris en domicilis i empreses.

• Ampliació de la plantilla 
de la Policia Local: Ens reite-
rem en aquesta petició de con-
tractació de 6 nous agents a la 
plantilla de la Policia Local, tot 
i aquesta ampliació encara es-
taríem per sota de la ràtio reco-
manada d’1,6 agents per cada 
mil habitants, actualment estem a 
l’1,28 agents per cada mil habi-
tants. I de cara al 2021 tornarem 
a insistir de cara als pressupostos 
que hi hagi més incorporacions 
al cos, per tal de poder gestionar 
correctament les jubilacions que 
tindrà el cos.
Som una oposició proactiva i res-
ponsable, i així ho demostra 
el fet que el govern PSC-Cs 
ens hagi fet cas i hagi por-
tat a terme algunes de les 
nostres propostes. Des de 
Fem Sant Andreu ho celebrem 
tot i que l’alcalde i el seu govern, 
van a remolc de la situació i no 
volen actuar consensuadament i 
en col·laboració amb els grups 
de l’oposició, més quan Fem Sant 
Andreu presenta propostes de mi-
llora que es porten a terme per 
part de l’Ajuntament.

Moció pels drets LGTBI i en commemoració 
del dia de l’orgull 

En el plenari municipal de juliol, 
Fem Sant Andreu conjuntament 
amb Podemos, van presentar una 
moció a favor de la igualtat i els 
drets LGTBI i en commemoració 
del dia de l’orgull. Posteriorment, 
aquesta moció per acord unànime 
de tots els grups municipals, va es-
devenir institucional.
El 28 de juny de 1969, el col·lec-
tiu LGTBI+ va iniciar la lluita per a 
la igualtat de drets a partir de la 
rebel·lió que van generar els fets 
d’Stonewall, liderats per dones 
trans racialitzades a la ciutat de 
Nova York. Enguany, fa 50 anys 
de l’inici del moviment LGTBI+ ca-
talitzador dels grans avenços en 
la normalització i assumpció de 
la realitat LGTBI+ per la societat, 
encara estem lluny d’assegurar els 
drets fonamentals de les persones 
LGTBI+ i d’erradicar definitiva-
ment la LGTBIfòbia. Cal continuar 
implementant aquestes polítiques, 
especialment en aquells col·lectius 
més vulnerables com les persones 
grans, les persones migrades, els 
i les adolescents i infants, o les 
persones trans. Per tal d’assolir 
la igualtat real, es fa inevitable 
qüestionar de manera transversal 
la cisheteronormativitat que cultu-
ralment imposa el nostre sistema 
heteropatriarcal pressuposant una 
orientació sexual, una identitat se-

xual home-dona i aparences o ex-
pressions de gènere úniques.
La moció a nivell municipal supo-
sarà reforçar les campanyes con-
tra la LGTIfòbia a Sant Andreu de 
la Barca, així com la formació i 
cursos de foment de la igualtat 
LGTBI, s’impulsarà un grup de tre-
ball conjunt amb entitats, col·lec-
tius, grups municipals, ciutadania 
i institucions per promoure i coor-
dinar les polítiques que garantei-
xin la diversitat i els drets de les 
persones LGTBI. També insta al 
govern espanyol i al Congreso de 
los Diputados  l’aprovació en pri-
mer lloc de la Llei Estatal d’Igualtat 
LGTBI, en segon lloc l’aprovació al 
Congrés de la Llei Trans. I en da-
rrer lloc, l’aprovació en aquesta le-
gislatura d’un Pacte d’Estat contra 
l’estigmatització i la discriminació 
de les persones amb VIH. Com 
també que promogui la formació 
i la sensibilització en diversitat i 
drets LGTBI de forma transversal a 
tots els programes educatius, a tra-
vés de les futures lleis LGTBi i Trans.

Apoyando a SoS Muntanya 
Fem Sant Andreu colabora con 
SoS Muntanya asumiendo el 
coste de producción, que tienen 
como objetivo concienciar a la 
ciudadanía para mantener el 
entorno natural limpio. Además 
tiene doble funcionalidad, se-
rán un punto de recogida 
de residuos, ya que los car-
teles irán acompañados de 
bolsas de basura. Evitar así, 
que los residuos se esparzan por 
la montaña. Estos carteles se co-
locarán en los accesos al monte y 
en los caminos de montaña.
SoS Muntanya es un colectivo 

de vecinos y vecinas de nuestro 
municipio, que se encargan de 
mantener y preservar el entorno 
natural de Sant Andreu de la Bar-
ca y de los municipios limítrofes. 
Su misión y sus acciones va 
dirigidas a concienciar a la 
ciudadanía sobre la impor-
tancia de cuidar y respetar 
la naturaleza, sobre todo 
la más cercana a nosotros. 
Además, organizan batidas de 
limpieza por las montañas del 
municipio. Si quieres colaborar 
con ellos, ponte en contacto a 
través de su Instagram.
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La formación municipalista 
Fem Sant Andreu le para los 
pies al alcalde, y le pide que 
ajuste las indemnizaciones 
que cobra por asistencia a la 
del resto de regidores sin dedi-
cación. Porque Enric Llorca, 
aun siendo alcalde, no 
tiene dedicación parcial 
ni exclusiva, cobra por asis-
tencias a reuniones de órga-
nos colegiados, como el resto 
de regidoras y regidores que 
no son asalariados, pero sus 
indemnizaciones se incre-
mentan en algunos casos 
un 40% respecto al resto 
de regidores con la misma 
condición de no asalariados, 
según justificación se debe a 
su mayor responsabilidad. El 
alcalde en 2019 cobró 
más de 44.000€ sin te-
ner dedicación completa 
ni parcial.
El pasado martes 1 de septiem-
bre Fem Sant Andreu hizo 
llegar una carta al alcal-
de solicitando un pleno 
extraordinario y urgente 
para corregir las desorbi-
tadas retribuciones. Si no 
se corrige esta anomalía, nos 

veremos obligados a denun-
ciar la cuestión a la Oficina 
Antifrau de Catalunya. Esta 
misma institución recomienda 
literalmente: “El importe que se 
fije en concepto de asistencias 
a reuniones de órganos cole-
giados tiene que ser igual para 
todos los miembros que con-
forman el órgano colegiado. 
Las diferencias de los importes 
sólo son aceptables en caso de 
asistencia a sesiones de dife-
rentes órganos colegiados mu-
nicipales. En cualquier caso, 
no es admisible que para la 
persona que preside el órgano 
o para las personas que con-
formen el equipo de gobierno 
se fijen importes diferentes en 
concepto de asistencias a las 
sesiones de este órgano que 
para el resto de miembros elec-
tos que lo integren”.

Retribuciones desorbitadas del alcalde

ACCIONS

Al plenari ordinari municipal de ju-
liol, va aprovar-se inicialment el Pla 
Municipal de Prevenció d’Incendis 
de Sant Andreu de la Barca 2020-
2025. Durant la Comissió informa-
tiva de Territori (òrgan col·legiat del 
consistori) Fem Sant Andreu va pro-
posar un conjunt de millores al PPI 
abans de convertir-lo en proposta 
definitiva pel plenari, però no van 
ser valorades.
A principis de setembre Fem Sant 
Andreu va presentar 11 al·lega-
cions al Pla de Prevenció d’In-
cendis, en marcades en 4 punts 
principals que seguidament us 
detallem: 

• Millora de la senyalització: 
Senyalització vertical de Prohibit 
fer foc a cada accés a l’entorn na-
tural, senyalització vertical i per 
GPS dels hidrants i les seves carac-
terístiques per facilitar la feina als 
mitjans d’extinció.

• Camins i pistes forestals: 
Millorar el camí forestal de Can 
Salvi que connecta amb el Camp 
de Futbol, com també l’arranjament 
del formigonat malmès al pujador a 
l’entrada de Can Salvi des de la ca-
rretera de Sant Andreu a Corbera.

• Xarxa de punts d’aigua: De-
manem la instal·lació de dos nous 
hidrants. El primer a la intersecció 
entre els carrers Orquídies – Clavell, 
a l’accés a l’entorn natural. El segon 
hidrant al Serrat del Cap del Sàbat.

• Informació: Hem sol·licitat un 
programa educatiu de conscien-
ciació i sensibilització per infants i 
joves, sobre com actuar a l’entorn 
natural per prevenir incendis.

Al Govern PSC-Cs li reclamem més 
implicació en matèria de prevenció 
d’incendis. En el PPI inicialment 
aprovat només preveien invertir 
3371€ en 5 anys, el 80% restant 
ho paga la Diputació de Barcelona. 

En aquests primers mesos de l’any 
2020, on la ciutadania s’ha vist 
afectada per la pandèmia de la 
COVID-19, hem estat molt pen-
dents de les dades dels casos po-
sitius i sospitosos al nostre munici-
pi. En veure la falta d’informació 
per part de l’Ajuntament, Fem 
Sant Andreu vam prendre 
la iniciativa de fer el segui-
ment i publicar de les dades 
facilitades per la Generalitat de 
Catalunya a través de l’Agència 
de Qualitat i Avaluació Sanitàries 
de Catalunya (AQuAS).
En la següent gràfica podem veu-
re l’evolució de la pandèmia dels 
últims mesos on podem observar 
que posteriorment a l’estat d’alarma 

(21 de juny) les dades de posi-
tius i sospitosos no han parat 
de créixer, sent agost el mes 
amb el nombre més gran de 
positius i sospitosos de tota 
la pandèmia fins avui. Aquestes 
dades les podem millorar i així ho 
estem fent, gràcies a l’esforç dels ser-
veis sanitaris en la realització de tests 
massius a la recerca d’asimptomà-
tics i la tenacitat dels rastrejadors per 
aconseguir possibles contactes.
Ara tenim el repte de la tornada 
a l’escola per part dels nostres 
infants, haurem de ser capaços 
de conviure amb el virus. Acon-
seguirem que la tornada 
a l’escola sigui segura ac-
tuant amb responsabilitat 

i respectant l’ús de la mas-
careta, la higiene de mans 
i la distància social. Només 
minimitzant el risc de contraure’l, 
podrem controlar els possibles re-

brots i atenuar els seus efectes.
Des de Fem Sant Andreu continua-
rem actualitzant aquestes dades 
per tal de mantenir informada a la 
nostra ciutadania.

Al·legacions al Pla de Prevenció d’Incendis (PPI)

EVOLUCIÓ DE LA COVID-19 A SANT ANDREU DE LA BARCA

Tú preguntas, nosotros respondemos
Tú propones, nosotros actuamos

Marc Giribet
Portaveu de Fem Sant Andreu

Envía un WhatsApp a nuestro portavoz al 

       647 440 227
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