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Un servei essencial no potser un negoci

Fem Sant Andreu aposta per un model públic
de gestió de l’aigua a través d’una empresa pública
CÓDIGO ÉTICO

MILLORA DE CORREUS

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

Nos decepciona el código ético municipal aprobado por
el PSC y Cs. Hemos perdido
una oportunidad para ser exigentes y mejorar como administración y servicio público.
Los compromisos de ética y
de buen gobierno de nuestro
Ayuntamiento son importantes
para la ciudadanía.

La nostra coalició municipalista
ha presentat una moció perquè
l’equip de govern exigeixi la
millora del servei de l’oficina de
correus del municipi a l’empresa
que n’és responsable, Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos.
El seu objectiu és solucionar el
servei deficient que pateix el
veïnat.

Des de setembre del 2020, Fem
Sant Andreu reclama al govern
municipal que faci efectiva la
plena participació ciutadana en
els plenaris municipals. Tothom
ha de poder fer arribar les seves
queixes i propostes referents a la
ciutat al conjunt dels representants electes. Un informe jurídic
del mateix Ajuntament ho avala.

GENTE MAYOR
Marea Pensionista y Fem Sant
Andreu han propuesto al Ayuntamiento de Sant Andreu de
la Barca que inste a las entidades bancarias a prestar mayor atención presencial. Es un
servicio necesario, en especial
para la gente mayor que no
puede tramitar por Internet las
gestiones que se ve obligada a
realizar.

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.

www.femsantandreu.cat

@femsantandreu

647 440 227
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L’AIGUA, UN BÉ COMÚ I PÚBLIC. PROU DE FER-HI NEGOCI
La remunicipalització de l’aigua
és una tendència mundial que
ha arribat a Catalunya. Mentre
a escala mundial el 90% de
l’abastiment de l’aigua és
de gestió pública, a Espanya, en part amb l’excusa de la
crisi econòmica, s’ha impulsat la
privatització de l’aigua per
al consum humà. Així, la
gestió pública s’ha reduït
fins arribar al voltant del
50% i, en algunes autonomies
com Catalunya, Múrcia o Galícia, tan sols significa el 20%.
Per posar fre a aquesta febre
privatitzadora s’ha articulat una
resposta contundent. Amb el suport decidit dels moviments socials, són cada vegada més
els ajuntaments que opten
per recuperar la gestió pública del servei municipal
de l’aigua i adoptar models
de gestió transparents i participatius.
En general els ajuntaments tenen
la competència del proveïment
domiciliari de l’aigua. Però els
municipis que, com Sant Andreu,
formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) són

JADA
REBUT
en contra

Amb això guanyaríem:
• Incrementar les inversions en
millorar les instal·lacions i la xarxa de subministrament per prevenir avaries i pèrdues d’aigua
• Millorar la qualitat i el gust de
l’aigua que arriba als domicilis
• Impulsar les polítiques ambientals per afavorir l’estalvi d’aigua

un cas especial. Arran d’una
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 20 d’octubre de
2020, aquest servei correspon exclusivament a
l’AMB, si bé cadascun dels
municipis que en formen
part haurà de decidir per
quin model de gestió opta:
si públic o bé privat.
Davant d’això la coalició municipalista Fem Sant Andreu ha liderat el debat a escala municipal.
Ha presentat una moció a fi que
el Plenari de la ciutat mostrés la
seva voluntat perquè el servei
de l’aigua es prestés mitjançant

una empresa pública metropolitana. Però hem topat amb els
de sempre, PSC i Cs estan a
favor d’una gestió en mans
d’una empresa privada.
Sembla ser que altres interessos s’interposen entre la raó i
aquests partits polítics.
Fem Sant Andreu apostem per la
gestió pública de l’aigua.

• Rebaixar els preus de l’aigua.
París, el 2010, remunicipalitzà
l’aigua: el primer any n’abaixà
les tarifes un 8% i el seu Ajunta
ment hi guanyà 35 milions d’euros
• Incorporar-hi noves tecnologies
i modernitzar les eines de gestió
• Millorar l’atenció als usuaris i
usuàries
• Posar a disposició de tothom la
informació sobre el servei i els seus
costos amb rigor i transparència.

APROVA
DA
PER UN
ANIM

MOCIÓ

MOCIÓN

Proposta perquè el servei
integral de l’aigua es presti mitjançant
una empresa pública metropolitana

Propuesta para la mejora del servicio en la
Oficina de Correos de Sant Andreu de la Barca

PSC i Cs

En el Plenari de març Fem Sant
Andreu va presentar una iniciativa en forma de moció, perquè
el servei integral de l’aigua es
prestés a través d’una empresa
publica metropolitana.
En el nostre municipi el servei
d’abastament d’aigua es presta
de forma indirecta mitjançant
l’empresa FCC AQUALIA SA,
propietat d’un grup empresarial
present a tot el món. El seu accionista majoritari és Carlos
Slim, avui dia el sisè home
més ric del món.
L’octubre de l’any passat, el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya anul·là diversos
articles del Reglament Metropolita del Servei Integral de l’aigua
a la vegada que establí que és
competència plena i titularitat ex-

clusiva de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona tot el servei d’abastament d’aigua dels municipis
metropolitans. Com a conseqüència, el desembre es va crear una
Comissió d’Estudi amb la
participació de tots els municipis,
per tal que abans de dos anys
s’identifiquessin els mecanismes i
models de gestió més sostenibles
i eficients per a l’establiment i
prestació del servei del cicle integral de l’aigua. Però tot i això,
correspon a cadascun dels municipis de l’AMB triar quin model
de gestió vol, públic o privat.
La nostra coalició municipalista
defensa la creació d’una empresa pública metropolitana que
gestioni de manera pública, social i eficaç el servei del cicle integral de l’aigua.

En el Plenario de marzo, Fem Sant
Andreu denunció las deficiencias
notorias de la única oficina de correos en la ciudad y presentó una
moción para que el Ayuntamiento
solicitase la mejora del servicio de
la oficina de correos, a la empresa responsable, Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos S.A.
Las deficiencias del servicio son
diversas, por ejemplo:
• Inexistencia de servicio postal en horario de tarde
• Escaso personal en la atención presencial
• Instalaciones insuficientes.
La oficina actual sustituyó la
anterior (ubicada en la calle
Major), el 1994, cuando la
población contaba tan solo
con 16.658 habitantes; desde entonces la ciudad se ha
acrecentado en 10.911 más.
• Pequeñez de la sala de
espera. Sólo cuenta con seis
plazas para sentarse y cuando hay unos pocos usuarios
más esperándose, la cola
franquea la puerta para continuar en plena calle, con las
incomodidades subsiguientes
• Incumplimiento en la prestación de algunos servicios
(por ejemplo: inexistencia de
lavabos públicos)

ITAT

• Retraso en la entrega de la
correspondencia. En el caso
de citas médicas o judiciales,
o de comunicados administrativos, esto puede ocasionar
serios perjuicios.
A nuestra moción la corporación municipal en pleno no
pudo mostrarse indiferente. Así,
tras aprobarse por unanimidad,
el equipo de gobierno ya se ha
reunido con la empresa responsable Correos y Telégrafos S.A.
Nos alegramos de veras.
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LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA ESTÀ LIMITADA A SANT ANDREU
La pandèmia ens ha afectat en
tots els àmbits de la vida. També ho ha fet al principal òrgan
democràtic i de representació
del nostre municipi, el Plenari
municipal. Des de fa un any,
concretament des de l’abril del
2020, les sessions es realitzen
de forma telemàtica, de manera freda i distant de la ciutadania, perdent la calidesa que
hauria de representar la gestió
municipal.
El fet que els plens siguin telemàtics ha tingut una
conseqüència col·lateral
aprofitada per l’equip
de govern: la NO participació de la ciutadania en
forma de preguntes i suggeriments. Aquest fet no és atribuïble a la COVID o a la tecnologia, sinó que és el resultat del
baix nivell democràtic del govern
municipal de PSC i Cs, que no
permet que la ciutadania plantegi qüestions relacionades amb la
ciutat als seus representants. Per
acabar de confirmar les seves
nul·les intencions perquè l’Ajuntament sigui més participatiu i
transparent, encara no disposem
del Reglament de participació

VADA
APRUO
AT
NANIMIT

ciutadana, com tenen tants altres
municipis.
Des de setembre del 2020,
la nostra coalició municipalista
reclama al govern municipal
que habiliti un canal perquè
la ciutadania pugui vehicular
les seves qüestions, queixes
i propostes referents a la
ciutat al conjunt del Plenari,
tal com succeïa quan els plenaris
eren presencials. A inicis de gener
el govern municipal va habilitar un
correu electrònic per fer arribar les
consultes, però en el seu afany de
controlar i limitar l’expressió ciuta-

dana, el govern de Cs i PSC sols
accepta els temes que figurin en
l’ordre del dia. En vistes al plenari
de gener, per aquest canal electrònic es van rebre diverses preguntes relacionades amb el municipi,
fet reconegut pel mateix Equip municipal, però per decisió unilateral de l’alcalde no es van
traslladar al Plenari.
Després del menyspreu del PSC
i Cs per la participació ciutadana efectiva, Fem Sant Andreu
sol·licità per instància a l’alcalde que respectes l’aplicació de l’article 122 punt

3 del Reglament Orgànic
Municipal (ROM). A més demanà un informe preceptiu a
l’assessoria jurídica municipal:
el seu informe dona la raó
a Fem Sant Andreu. Textualment hi diu: “D’acord amb
el que recull el nostre ROM,
els ciutadans poden fer precs
i preguntes per escrit referits a
assumptes que constin a l’ordre
del dia o a assumptes que tinguin relació amb la ciutat, amb
l’obligació de ser llegits per l’alcalde i amb la potestat de contestar-les en el mateix moment
o en la propera sessió que es
celebri, a través de les fórmules
que es considerin més adients”.
És la nostra voluntat seguir treballant perquè l’Ajuntament sigui
dia a dia més empàtic i permeable, i que acabi incorporant, de
forma transparent i ordenada, a
les persones i la societat civil en
la presa de decisions públiques.
No pas per interès polític ni per
agitar un eslògan, sinó per clara
convicció en pro de l’apoderament ciutadà i perquè la gestió
pública es vegi enriquida per la
visió de tot el veïnat, bo i buscant
una millor governança.

REBUTJAD
A
PSC i Cs
en co

MOCIÓN

MOCIÓN

Propuesta por la eliminación de la tasa rosa y por
la bonificación de productos de higiene femenina

Propuesta por la implementación de la APP
de la AMB por la gestión de la zona azul
y carga-y-descarga

PER

En el Plenario de febrero la coalición municipalista Fem Sant
Andreu presentó una moción
en pro de la eliminación de la
tasa rosa y por la bonificación
de productos de higiene femenina. Se solicitaba al Plenario instar al Gobierno Español y a la
Comisión Europea la reducción
del IVA de productos de higiene
femenina, considerándolos productos de primera necesidad y
aplicándoles el IVA superreducido.
La Tasa Rosa es el recargo
que pagan exclusivamente las mujeres por los productos etiquetados como
femeninos. Es decir, es la diferencia de precio que las mujeres pagan por el mismo pro-

ducto respecto a los productos
“asexuados” o “masculinos”, y
que supone una clara discriminación de género. Estos
productos no presentan ninguna
diferencia sustantiva entre su
“versión” femenina y la masculina.
En materia impositiva, en España los productos de higiene femenina vienen grabados con el
10% de IVA. Defendemos que
copas menstruales, compresas,
tampones y protege-slips sean
considerados productos de primera necesidad, con un tipo de
IVA del 4%.
La moción fue aprobada por
unanimidad, a pesar de que el
PSC fue el único grupo que enmendó la propuesta inicial.

En el Plenario de febrero, Fem
Sant Andreu propuso que el Ayuntamiento instará a la Área Metropolitana de Barcelona a que
priorizase la implementación de
la APP Aparcamiento para
gestionar los estacionamientos
en la zona azul y en las plazas
de carga y descarga de nuestra
ciudad.
El servicio que presta la APP del
área Metropolitana de Barcelona
facilita de manera segura al usuario la gestión y el pago del estacionamiento de vehículos en zonas reguladas a través del móvil
o tableta. La aplicación gestiona
más de 57.000 plazas de aparcamiento en diez municipios.
La puesta en funcionamiento de

ntra

esta herramienta no supondría ningún coste para
los ciudadanos ni para la
Administración. Forma parte
de la cartera de servicios que
ofrece la AMB a los municipios.
Además, la tarifa de la zona azul
continúa siendo decisión de cada
municipio.
En esta misma moción Fem Sant
Andreu propuso que la zona
azul fuera gratuita los primeros 45 minutos de aparcamiento. Entendemos que con
este estacionamiento de breve duración, ya se estimula la rotación
de vehículos, facilitando el aparcamiento de un mayor número.
Cs y PSC, siempre al alimón, votaron en contra de la propuesta.
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CODI ÈTIC INSUFICIENT. OPORTUNITAT PERDUDA
El ple municipal
del 25 de març
va aprovar el
Codi ètic, de conducta i bon govern
aplicable als representants electes, alts
càrrecs, personal eventual i a les empreses municipals de l’Ajuntament
de Sant Andreu de la Barca. El ratificaren els partits
que formen el govern municipal PSC i Cs, els mateixos
que el van redactar. Podemos
també li donà un vot favorable. La
nostra coalició municipalista s’hi
abstingué.
Per què no vam votar-hi a
favor? És insuficient per al model
d’Administració que defensem.
Després d’anys esperant un codi
ètic i de conducta, el document
aprovat per PSC, Cs i Podemos és
decebedor. Hem perdut l’oportunitat de tenir una eina que enforteixi el compromís de qui treballa

VADA
APRUO
AT
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per al bé comú del
nostre municipi;
d’adoptar mesures que millorin
la confiança
de la ciutadania
envers la
nostra
principal institució de proximitat
i els seus representants.
Considerem que l’Administració ha de ser modèlica en cadascun dels seus actes. Per això no
entenem com tot i que ho sol·licitàrem, l’equip municipal no permeté que el Codi ètic s’elaborés
amb la participació de la ciutadania, treballadors municipals, sindicats i representants dels grups municipals. El document va ser cuinat
solament per l’equip de govern,
aplicant-hi només el criteri de qui
hi ostenta algun càrrec.
Algunes de les deficiències que no

ens han permès votar-hi a favor són:
• Sistemes de seguiment i avaluació inconcrets i desvertebrats
• No s’especifica cap norma de conducta sobre la gestió del personal
• No es requereixen comportaments ètics ni modèlics a les empreses licitadores, a les entitats
prestadores de serveis públics ni
als beneficiaris de subvencions.
• No aprofundeix en les normes
de conducta davant els conflictes
d’interès
• El Règim sancionador és merament testimonial. No tipifica
ni identifica la gravetat de les
faltes, no preveu un sistema de
sancions internes, ni sistemes de
reprovació...
No hem volgut caure en la trampa d’aprovar un document per

molt necessari que sigui, si no
compleix les exigències ni estàndards d’integritat, ètica institucional i qualitat democràtica, que
vol representar el projecte municipal de Fem Sant Andreu. Les
nostres conviccions no es veuran
afectades pel xantatge polític ni
la pressió mediàtica. Quan les
coses no s’elaboren correctament ni tenen un nivell acceptable, no estem obligats a donar-hi
suport, però si estem obligats a
explicar-ho a la ciutadania.
La decepció del nostre grup és notòria. Hem perdut una oportunitat
per ser exigents, com a Administració i com a servidors públics,
en una qüestió tan sensible per la
ciutadania com és l’ètica i bon govern del seu Ajuntament.

Què és un Codi ètic i de conducta? Els codis de conducta
constitueixen una de les eines més utilitzades per les administracions públiques per a la regulació dels comportaments de qui
hi treballa, directament o indirecta. Estableixen els principis i normes de
comportament que resumeixin els valors desitjats per una institució pública.

APROVA
DA
absten
ció

MOCIÓN

MOCIÓ

Propuesta para reclamar a la banca un servicio
y atención adecuadas, especialmente aquellos
que no pueden acceder a las gestiones en línea

Proposta en defensa de la unitat
de la llengua catalana

PER

Fem San Andreu, conjuntamente con la Marea Pensionista
de Sant Andreu de la Barca, registraron una moción
para que en el Plenario municipal de enero se debatiera
y aprobase que las entidades
bancarias debían ofrecer un
servicio y atención adecuados
a los usuarios, en especial de
la gente mayor que no puede
acceder a gestiones en línea.
La banca ha utilizado la pandemia como excusa perfecta para recortar gastos y
reconvertir servicios de
atención presencial en
gestiones exclusivamente online. Des de Fem Sant
Andreu denunciamos que hay
gente mayor, o no tan mayor,

que tiene dificultades importantes para poder acceder a los
trámites telemáticos o utilizar el
cajero automático.
A pesar de que los trámites
en línea son el futuro, todavía
hay una parte importante de
la población afectada por la
brecha digital. El Ayuntamiento de Sant Andreu de
la Barca como las otras
administraciones, tienen
que exigir soluciones y
velar por los ciudadanos
que se sienten indefensos
ante una banca
sin escrúpulos. La
moción se aprobó
con todos los votos favorables del
Plenario.

Així com passa en la immensa majoria de llengües del món, el català
gaudeix d’una diversitat de parlars
diferents que l’enriqueix i el fa encara més fort. Aquesta diversitat dialectal, però, no
hauria de servir en
cap cas de pretext
per qüestionar-ne
la unitat.
La unitat lingüística ha patit, en
les darreres dècades, diversos
embats per part
de sectors reaccionaris, franquistes
o neofranquistes. En
alguns casos, el foment de
la fragmentació lingüística fins i
tot l’han protagonitzat directament
algunes institucions públiques. Un
fet especialment greu, atès que no

Amb l’

del PS

C

solament constitueix un atac frontal
a un patrimoni lingüístic que hauria de ser orgullosament compartit
pels estats i regions d’Andorra,
Espanya, França i Itàlia, sinó,
també, un menysteniment absolut del rigor
científic i acadèmic dels experts
en matèria filològica.
Per tot això Fem
Sant Andreu va
proposar al Plenari del mes de
gener, que l’Ajuntament sol·licités al
govern de
l’Estat el reconeixement i la declaració explícita de la
unitat de la llengua
catalana.

Tú preguntas, nosotros respondemos
Tú propones, nosotros actuamos
Envía un WhatsApp a nuestro portavoz al

Marc Giribet

Portaveu de Fem Sant Andreu

647 440 227
Esperamos vuestras propuestas,
quejas o sugerencias

