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CORREGIMOS LAS 
IRREGULARIDADES 

Fem Sant Andreu ha conseguido 
ajustar a derecho las irregulari-
dades en las percepciones eco-
nómicas que recibía el alcalde 
y otros regidores de gobierno 
como Juan Pablo Beas y Saray 
Cantero. Además, ha condicio-
nado su voto a favor en los pre-
supuestos, si en estos se limitaba 
el gasto y los sueldos políticos.

Hem forçat a l’Ajuntament de 
Sant Andreu de la Barca a ac-
tuar per protegir els autònoms, 
comerciants i petits empresaris. 
Hem proposat que s’impulsessin 
ajuts directes als més afectats en 
aquesta pandèmia, així com in-
jectar liquiditat a la campanya 
de Nadal per afavorir el comerç 
local.

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.

AJUTS 
COMERÇ LOCAL 

PRESUPUESTOS 
MUNICIPALES 

FOTOVOLTAICA

Fem Sant Andreu, a través de un 
acuerdo con el gobierno munici-
pal, facilita con su voto favorable 
la aprobación de los presupuestos 
más sociales. Este acuerdo permi-
tirá aumentar en medio millón de 
euros el gasto social y reforzar los 
servicios a las personas. Y entre 
otras cuestiones limitará también el 
gasto político del Ayuntamiento.

El plenari municipal vota unà-
nimement una moció de Fem 
Sant Andreu, per la creació 
d’una ordenança municipal 
per a la promoció de les ins-
tal·lacions d’autoconsum amb 
energia fotovoltaica. Gràcies 
a aquesta iniciativa, al 2021 
es bonificarà l’IBI als habitat-
ges que apostin per l’energia 
fotovoltaica.

FEM força al govern municipal a regularitzar les 
retribucions de l’alcalde i altres regidors del govern, 
i sol·licita el retorn dels diners cobrats indegudament

FEM força al govern municipal a regularitzar les 
retribucions de l’alcalde i altres regidors del govern, 
i sol·licita el retorn dels diners cobrats indegudament
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AJUTS AL COMERÇ LOCAL 
Totes i tots som conscients que la 
Covid-19 segueix ben present als 
carrers, places i indrets de Sant 
Andreu de la Barca.  Érem i som 
conscients, i també ho esperàvem, 
que quan entréssim a l’hivern ens 
tocaria fer front a diferents onades 
de la pandèmia. Els comerciants 
i autònoms de la ciutat són dels 
col·lectius professionals més casti-
gats en aquesta cursa per aturar 
el virus, les parades intermitents i 
prolongades en les seves activitats 
professionals i comercials, que 
minven les possibilitats de supervi-
vència. 
Des de Fem Sant Andreu hem 
insistit perquè l’Ajuntament 
de Sant Andreu de la Bar-
ca s’involucrés com mai en 
salvar el teixit comercial i 
productiu de la nostra ciutat. 
Al maig del 2020 vàrem forçar la 
creació i aprovació d’un pla de 
reactivació econòmica i social, 
així com la seva implementació 
com més ràpida millor, per deixar 
enrere les conseqüències del llarg 
tancament de l’abril. 
A l’octubre Fem Sant Andreu va 
proposar al govern d’Enric Llorca 
dues línies d’ajuts per comerciats. 
La primera, ajudes directes per 

valor de 1.000€ a bars, res-
taurants i centres d’estètica 
que acabaven de tancar a causa 
de la segona onada de contagis, 
finalment el govern municipal ens 
va fer cas però reduint a 500€ 
l’ajut per establiment. La segona i 
al mateix temps, la injecció di-
recta de 465.000€ per part 
de l’Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca en for-
ma de xec regal i/o targe-

ta moneder, per ajudar al teixit 
social i comercial de la ciutat, i 
incentivar la compra local en mig 
de la campanya de Nadal. Amb 
l’afegit que proposàvem que cada 
unitat familiar revés a casa el seu 
xec regal/targeta, per evitar cues 
i aglomeracions i assegurar-nos 
que cap família es quedés sense. 
El govern PSC-Cs, finalment 
només va destinar 70.000€ 
en 2.333 targetes.

En l’elaboració de les ordenances 
fiscals pel 2021, Fem Sant Andreu 
va proposar rebaixar la pressió 
fiscal (impostos) a comerciants 
i empreses, per exemple als que 
acreditessin rendiments negatius 
o inferiors al 60% de la factura-
ció respecte a l’exercici 2019. 
Vàrem sol·licitar la bonificació de 
la quota per inici d’activitat econò-
mica al nostre municipi, o també 
la bonificació d’una part de l’IAE 
per aquelles empreses que puguin 
acreditar la creació d’ocupació. 
A més, vàrem proposar la bonifi-
cació d’un 30% de la taxa d’es-
combraries a comerciants i PIMES, 
que acreditin accions en pro de la 
recollida selectiva.
La crisi ha desbordat al go-
vern de PSC-Cs i el pitjor de 
tot, no s’han deixat ajudar. 
Han anat al remolc dels esdeveni-
ments i com a administració, hem 
arribat tard i malament per 
oferir una solució a la nos-
tra ciutadania en diverses qües-
tions. Per exemple, 8 mesos de re-
tard en el pagament de la primera 
línia d’ajudes (maig del 2020). 
Al desembre hi havia comerciants 
sol·licitants dels ajuts, que encara 
no havien cobrat.

La coalición municipalista Fem 
Sant Andreu llevó al plenario 
municipal de octubre de 2020, 
la seguridad de los santandreu-
encs mientras cruzan los pasos 
de peatones de la ciudad.
El espacio viario de Sant Andreu 
de la Barca ha cambiado en los 
últimos años. Se han mejorado y 
enlentecido la velocidad en varias 
vías. Se ha reducido el gran vo-
lumen de tráfico interurbano que 
suponía el paso de la N-II por el 
interior del municipio. A la vez, 
ha habido un esfuerzo por parte 
del Ayuntamiento para eliminar 
los semáforos de la antigua ca-
rretera. Para tener éxito en una 
ciudad sin semáforos hay que dar 
seguridad a los peatones. No es 
cuestión solo de eliminar los semá-
foros. Está la teoría del homeosta-
sis del riesgo subjetivo, que dice 
que los usuarios equilibran su 
comportamiento en función del 
riesgo que perciben (subjetivo) y 
no del riesgo real (objetivo).
Con esta iniciativa plenaria 
queríamos conseguir:

• Realizar un estudio del grado 
de cumplimiento en los pasos de 
peatones de las recomendacio-
nes realizadas en el Estudio Euro-
test de comparativa europea de 
pasos de peatones.

• Que se tenga en cuenta la ac-
cesibilidad para personas con 
discapacidad física y sistemas de 
ayuda para peatones invidentes 
o con dificultades de visión.

• Incluir una partida económica-
mente adecuada, dentro de los 
presupuestos del año 2021, para 
hacer un plan de actuación de 
mejora de los pasos de peatones, 
derivado del estudio.
La propuesta buscaba tener unos 
pasos de peatones que respeten 
las normativas de seguridad, ga-
ranticen el paso seguro y co-
rrecto de todos los vecinos, 
sobre todo aquellas y aque-
llos que tienen una disca-
pacidad que les dificulta la mo-
vilidad, así como modernizar los 
elementos viarios en este aspecto. 

Fem Sant Andreu al plenari de 
setembre va portar una inicia-
tiva en forma de moció, per la 
creació d’una ordenança muni-
cipal per a la promoció de les 
instal·lacions d’autoconsum amb 
energia fotovoltaica.
L’energia solar fotovoltaica és, 
sens dubte, una de les princi-
pals tecnologies que contribuirà 
significativament al desenvolu-
pament d’aquest nou model, en 
termes d’incrementar l’eficiència 
energètica i facilitar la integra-
ció d’energies renovables en el 
sistema elèctric, de reduir les 
emissions contaminants, de re-
duir l’alta dependència energèti-
ca de Catalunya i, en darrer lloc 
però no menys important, demo-
cratitzar el model energètic. A 
més, la Llei 16/2017 del canvi 

climàtic, aprovada per un ampli 
consens en el Parlament de Ca-
talunya, dissenya el camí cap a 
un nou model energètic 100% 
renovable al 2050 i on els ciu-
tadans tenen un paper central.
La moció va ser aprovada per 
tots els grups del plenari, i al 
2021 serà una realitat la boni-
ficació de l’IBI per aquells que 
instal·lin sistemes d’autoconsum 
amb plaques fotovoltaiques. A 
més, el grup municipal de Fem 
Sant Andreu va fer arribar al go-
vern un model d’ordenança que 
proposava la bonificació 
del 50% sobre la quota ín-
tegra de l’IBI pels propers 
5 anys consecutius. Després 
el govern PSC-Cs va aplicar les 
retallades per tot arreu, 30% de 
bonificació i només 3 anys.

REBUTJADAPSC i Cs en contra
APROVAD

A
PER UNANIMITAT

Moció per a la promoció de les instal·lacions 
d’autoconsum amb energia fotovoltaica 

Moción para garantizar la seguridad de los 
pasos de peatones en Sant Andreu de la Barca 
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ORDENANCES FISCALS I PRESSUPOST MUNICIPAL 2021

Moció per garantir espais d’ombra en els parcs de jocs infantils, places i llocs d’esbarjo 
Al plenari municipal d’octubre, 
Fem Sant Andreu va portar a de-
bat, la necessitat de garantir es-
pais d’ombra en els parcs de jocs 
infantils, places i llocs d’esbarjo.
Segons opinions d’experts en la 
matèria, les onades de calor 
són cada cop més intenses 
i constants, els períodes de 
temperatures molt elevades 
seran cada vegada més ha-
bituals i els increments de la 
radiació solar poden provo-

car insolació, arribant a po-
sar en risc la salut de veïns 
i veïnes, en especial d’aquells 
col·lectius més vulnerables, infants 
i gent gran. Alguns parcs de jocs 
infantils, places i llocs d’esbarjo 
de Sant Andreu acaben infrautilit-
zant-se durant els mesos de calor 
perquè els arbres del seu voltant 
no donen suficient ombra o perquè 
senzillament no és possible plantar 
arbres i, per tant, veuen molt limitat 
el seu ús pels més petits.

Escoltant una demanda feta per 
molts ciutadans de la nostra ciu-
tat. FEM va proposar al go-
vern local, l’elaboració d’un 
Pla de Zones d’Ombra, que 
detecti les carències i neces-
sitats de zones d’ombra en 
aquestes àrees de jocs infantils, 
parcs i places, determinant aque-
lles zones que necessiten una ac-
ció prioritària, amb el fi d’anar 
protegint i cobrint aquestes zones 
progressivament.

REBUTJADAPSC i Cs en contra

Són les normes que aprova l’Ajun-
tament per regular els tributs muni-
cipals: impostos, taxes i contribu-
cions especials. També hi ha altres 
ordenances no fiscals que regulen 
els preus públics. 

i

x

¿Qué es el presupuesto? 

El presupuesto municipal es el plan económico y financiero anual vinculado 
a la estrategia formulada por el Gobierno de Ciudad, aconteciendo una herramien-
ta clave para la gestión pública, sirviendo en la planificación, programación, control 
y evaluación de las actuaciones municipales. 

i

vEn els mesos d’octubre i desem-
bre s’han elaborat, negociat i 
aprovat les ordenances fiscals 
i el pressupost municipal res-
pectivament. Fem hem tornat a 
demanar un cop més, un pro-
cés participatiu en l’elaboració 
del pressupost. Pel govern mu-
nicipal i la resta de grups del 
plenari sembla ser que l’opinió 

de la ciutadania no importa. 
Des de Fem Sant Andreu vo-
lem defensar la importància 
de l’opinió dels ciutadans res-
pecte a una fita tan important 
com són els pressupostos. A 
falta d’un procés participatiu 
impulsat per l’Ajuntament, ho 
hem fet nosaltres via formulari 
web o WhatsApp. 

  Presupuesto Municipal  
  de récord! 
Fem Sant Andreu, a través de un 
acuerdo con el gobierno municipal, 
facilita con su voto favorable la apro-
bación de los presupuestos más so-
ciales. El consistorio incrementa las 
cuentas un 7% respecto al 2020, 
es decir 1.921.375€ más. En este 
acuerdo Fem Sant Andreu ha pre-
tendido fijar de forma planificada y 
ordenada las prioridades de gasto. 
Para la coalición municipalista ha-
bía que priorizar la inversión en tres 
ámbitos: las personas, el territorio y 
el futuro de la ciudad. Convirtien-
do estos presupuestos en una 
herramienta útil para mejo-
rar la calidad de vida, garan-
tizar el futuro de los que no lo 
están pasando bien, cuidar el 
entorno donde hacemos vida 
y proporcionar salud y ase-
gurar la continuidad social y 
económica de la ciudad.
Gracias al acuerdo de presupues-
tos, hemos conseguido:
• Incrementar los recursos de 
la red de protección social. La 
partida social se aumentará medio 
millón de euros, y supondrá el 23% 
del presupuesto.
• Limitamos el gasto político. 
Conseguimos congelar los sueldos 
de los regidores, y también las asis-
tencias que el alcalde cobraba de 
más, se regulan y se ajustan en la 
franja baja. Esto comporta una re-
ducción del 12% (21.210€) respec-
to al 2020.
• Garantizamos la alimenta-
ción. Se aumentará en 100.000€ 
las partidas del banco de alimen-
tos, becas comedor escolar y gente 
mayor.
• Señalización de caminos fo-
restales y de montaña. Se crea 
una partida de 50.000€ para seña-
lizar y adecuar las pistas y caminos 
forestales.
• Pla de inversión y manteni-
miento a la vía pública. Se pre-

vé una partida de 70.000€ para 
mejorar los múltiples desperfectos al 
adoquinado de calles y plazas del 
municipio. Más 50.000€ por la re-
novación del pavimento asfáltico.
• Renovación de los parques 
infantiles. Equipa una partida de 
180.000€ por la renovación de 4 
parques infantiles durante el 2021. 
Además, se incrementa la partida 
de mantenimiento juegos infantiles 
un 43%.
• Mejora por la eficiencia y 
sostenibilidad de los edificios 
municipales. Se dota una partida 
de 293.477,17€, por un plan de 
mejora y eficiencia energética de 
los edificios municipales.
• Aumentamos la presencia 
de árboles y sombras. Se pre-
vé ampliar la presencia de árboles 
a la vía pública, zonas verdes y de 
recreo.
El apoyo a estos presupuestos no es 
un cheque en blanco al gobierno. 
Lo hacemos por la ciudadanía y 
su contenido marcadamente 
social, por la reducción de las 
retribuciones de los políticos 
y porque en estos momentos 
difíciles hace falta responsa-
bilidad, política útil, diálogo 
y sobretodo acuerdo para 
no dejar a ningún ciudada-
no atrás. A partir del 1 de enero 
seguiremos nuestra tarea de fiscali-
zación y el seguimiento de aplica-
ción de estas cuentas, así como la 
acción de gobierno.

   Ordenances Fiscals 
       sense empatia

Aquest any Fem Sant Andreu 
no ha recolzat les ordenances 
fiscals del PSC-Cs perquè els hi 
mancava empatia i consciència 
social. Són molts els ciutadans, 
comerciants i professionals que 
han passat un any molt compli-
cat, els seus ingressos han dis-
minuït per culpa de la pandèmia 
i d’igual manera i excepcio-
nalment, la pressió fiscal sobre 
aquests col·lectius hauria d’ha-
ver disminuït. 
Hem proposat a l’equip de go-
vern una sèrie de mesures que 
són factibles, en l’àmbit d’apro-
var una fiscalitat municipal 
més progressiva i verda, 
amb més tarificació social 
i uns impostos i taxes que 
també continguin un gest 
de complicitat i de suport 
respecte a tots els autò-
noms, comerciants i petits 
empresaris que estan tirant 
endavant cada dia l’economia i 
el treball a la nostra ciutat. Hem 
plantejat per a ells bonificacions 
a l’IAE per rendiments negatius 
d’empreses i comerços, per inici 
de nova d’activitat empresarial 
al nostre municipi o per aquelles 
empreses que puguin acreditar 
la creació d’ocupació. A més 
de premiar amb una reducció 
de la taxa de residus a aquells 
comerciants que facin accions 
en pro de la recollida selectiva, 
a més d’exportar a les indústries 
les bonificacions per la captació 
d’energia fotovoltaica. Les nos-
tres propostes no haurien 
compromès l’estabilitat 

pressupostària i financera 
municipal, mostra d’això 
és que el pressupost muni-
cipal s’incrementa gairebé 
en 2 milions d’euros.
Hem abanderat la defensa de 
la tarificació social, la fiscali-
tat progressiva, que en temps 
de crisi ajuden i molt a reduir 
les desigualtats i contribueixen 
a evitar aquest Sant Andreu de 
dues velocitats que es pot ob-
servar en molts aspectes. Hem 
estat l’única força que ho 
ha defensat, i ha estat con-
seqüent amb el seu vot. I 
no, no esperàvem a Ciutadans 
en aquesta lluita contra les des-
igualtats, però si a la resta.

Què són les 
Ordenances Fiscals? 
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Fem Sant Andreu ha aconseguit 
ajustar a dret les irregularitats 
en les percepcions econòmiques 
que rebia l’alcalde i altres regi-
dors de govern com Juan Pablo 
Beas i Saray Cantero. Ho hem 
aconseguit a través de la convo-
catòria d’un ple extraordinari, 
ja que el Partit Socialista i Ciu-
tadans guardaven un silencia 
sepulcral, com si la qüestió no 
fos amb ells. Amb la convoca-
tòria del plenari extraordi-
nari hem provocat el debat 
i el posicionament de tots 
els grups sobre la qüestió, i 
el resultat ha estat que tots l’han 
votada a favor de corregir les 
irregularitats que exposava FEM, 
donant-nos la raó unànimement. 

Enric Llorca, percebia unes re-
tribucions abusives per la seva 
assistència als òrgans col·legiats 
de la Corporació, de mitjana un 
50% i en alguns casos un 75% 
superiors a la resta dels mem-
bres, tot i exercir i assumir de 
la mateixa manera que la resta, 
la dedicació i responsabilitat  
que se’n deriva, així ho detalla 
la llei. Les assistències su-
posaven un sou encobert 
que al 2019 va suposar 
45.000€. Cal explicar en 
aquest punt que Llorca no 
té cap dedicació reconegu-

da amb l’Ajuntament, ni 
exclusiva ni parcial. Aques-
ta pràctica que diferencia els 
imports de les assistències entre 
regidors de govern (inclòs l’al-
calde) i la resta és contrària a 
dret segons diverses sentències 
judicials i informes jurídics i con-
tradiu directament les recoma-
nacions de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya.

Una altra qüestió a tractar i que 
també va descobrir FEM és que 
els regidors Juan Pablo 
Beas, Saray Cantero, Mont-
serrat Tobella i Lluís Oule-

go, que tenen una dedica-
ció a jornada completa i 
cobren anualment 56.238€ 
per la seva funció publica, a més 
de manera irregular s’acollien al 
conveni col·lectiu dels treballa-
dors de l’Ajuntament, per bene-
ficiar-se del que disposa aquest, 
dues pagues de plusos per 
productivitat i puntuali-
tat de 800€ cadascuna. Els 
càrrecs electes amb delegació 
de govern o no, no forment part 
del cos laboral ni funcionari de 
l’Ajuntament. Les seves condi-
cions les marca la Llei regulado-
ra de les Bases de Règim local 

(7/1985), i no pas el conveni 
col·lectiu. El que és més pervers, 
que aquests mateixos regidors 
com a govern negocien amb els 
sindicats el conveni col·lectiu, 
aproven com a govern i del qual 
ells mateixos se’n beneficien.

Fem Sant Andreu ha condi-
cionat el seu vot a favor als 
pressupostos, si en aquests 
no es limitava la despesa 
política. Gràcies a l’acord de 
pressupostos aconseguim conge-
lar els sous dels regidors, regula-
ritzar les assistències que l’alcal-
de cobrava de més, ajustant-les a 
la franja baixa tal com demanà-
vem. També eliminem els plusos 
de productivitat i puntualitat que 
cobraven els regidors Juan Pablo 
Beas, Saray Cantero i compan-
yia. Això comporta una re-
ducció del 12% (21.210€) 
respecte al 2020. Altrament, 
a principis de gener la coalició 
municipalista va enviar una no-
tificació a l’Ajuntament sol·lici-
tant a l’interventor municipal que 
comptabilitzes els diners cobrats 
indegudament des de 1995, i 
que es retornessin. Si la devo-
lució no es fa efectiva, l’última 
acció que Fem Sant Andreu rea-
litzarà en aquest sentit és pre-
sentar una denúncia a l’Oficina 
Antifrau de Catalunya.

ATUREM LES IRREGULARITATS 

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
Esperamos vuestras propuestas, 

quejas o sugerencias

MOCIONES
Fem Sant Andreu propuso al ple-
nario del mes de noviembre, que 
el Ayuntamiento de Sant Andreu 
de la Barca instara en el Gobier-
no del Estado que es quien tiene 
las competencias, a parar la 
ejecución de lanzamientos 
de desahucios eliminando 
el requisito de acreditación 
de vulnerabilidad sobreve-
nida a la moratoria apro-
bada, así como su ampliación 
temporal, como mínimo hasta 
que la situación de emergencia 
sanitaria se acabe.

El acceso a la vivienda es uno 
de los retos más grandes que te-
nemos. Venimos sufriendo 
una crisis de acceso 
desde 2008 y la 
situación se ha 
agravado a 
raíz de la cri-
sis provocada 
por la pan-
demia de la 
Covid-19, au-
mentando la gra-
vedad de la emergencia 
habitacional, donde muchas 

familias han visto reducidos sus 
ingresos exponencialmente y las 

ayudas extraordina-
rias públicas han 

estado insu-
f i c i e n t e s . 
Cada vez 
más fami-
lias des-
tinan más 

del 50% de 
su salario al 

alquiler, una si-
tuación insostenible.

Queremos que los y las vecinas de 

Sant Andreu de la Barca tengan la 
seguridad que por culpa de la pan-
demia de la Covid19 no verán pe-
ligrar su residencia habitual. Desde 
el Ayuntamiento de Sant Andreu de 
la Barca no podemos tolerar 
más excusas ante los cente-
nares de familias vulnerables 
expulsadas de casa suya sin 
una alternativa. La moción pros-
peró con los votos a 
favor de Fem Sant An-
dreu y PSC, por otro 
lado Cs y Podemos se 
abstuvieron.

Moció per reclamar una aturada dels desnonaments

APROVADAAbstenció de Podemos


