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DEFICIENTE 
GESTIÓN ECONÓMICA 
En 2020 el gobierno PSC-C’s volvió 
a asignar “a dedo” más de medio 
millón de euros en contratas. Ade-
más, por mala praxis y mala ges-
tión el Ayuntamiento ha sido con-
denado a pagar otros 377.000 € 
en gastos judiciales e intereses de 
demora, por sentencias recaídas 
por temas urbanísticos.

Fem Sant Andreu proposa actua-
cions per garantir la pluralitat i 
independència dels mitjans de 
comunicació municipals. La tasca 
informativa dels mitjans locals pú-
blics o privats són un requisit im-
prescindible per a poder garantir 
la participació de la ciutadania en 
el govern de la nostra ciutat.

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.

PLURALITAT MITJANS 
COMUNICACIÓ 

CABLEJAT 
TELEFÒNIC 

PICTOGRAMAS 
INCLUSIVOS 

Fem Sant Andreu alerta de 36 
punts de la xarxa telefònica de 
Sant Andreu de la Barca, que 
representen punts perillosos pels 
vianants i vehicles. Instant al go-
vern municipal a actuar per solu-
cionar el problema de seguretat 
que genera l’estat del cablejat 
telefònic alguns barris.

Sant Andreu de la Barca instala-
rá pictogramas en los espacios 
públicos para facilitar la inclu-
sión de personas con trastorno 
de espectro autista (TEA). Gra-
cias a una propuesta de Fem 
Sant Andreu. El objetivo es faci-
litar la accesibilidad cognitiva y 
eliminar barreras comunicativas.    

Els espais d’ombra, més necessaris que mai

Fem Sant Andreu proposa ampliar 
els espais d’ombra a la ciutat 
i naturalitzar més l’entorn urbà

Fem Sant Andreu proposa ampliar 
els espais d’ombra a la ciutat 
i naturalitzar més l’entorn urbà
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En el plenari de maig la 
coalició Fem Sant Andreu, va 
presentar una moció per al 
reconeixement municipal del 
dol perinatal, gestacional i 
neonatal, en forma d’un espai 
dins el cementeri municipal i 
d’altres formes d’acompanya-
ment. La moció va ser aprova-
da per unanimitat per tots els 
grups.
La mort d’un fetus avançat o 
d’un infant acabat de néixer 
segueix sent un tema tabú en 
la nostra societat, silenciat i 
minimitzat. Sovint les famílies 
que pateixen aquesta pèr-
dua es troben soles a l’hora 
d’afrontar aquest dolor.
Segons les dades a Catalunya, 
l’any 2019 van morir 157 me-
nors d’un any, dels quals 34 
abans de les primeres 24h i 96 

entre el dia 1 i els 28 dies.
Ben aviat Sant Andreu de la 
Barca disposarà d’un espai 
al cementiri de reconeixement 
i acompanyament per les fa-
mílies que han tingut pèrdues 
d’éssers estimats en aquestes 
condicions, i visibilitzar així el 
dol perinatal, gestacional i neo-
natal, donant-li 
la importància 
que mereix.

MOCIÓ ACCIONES

ELS ESPAIS D’OMBRA, MÉS NECESSARIS QUE MAI 
Les onades de calor són cada 
cop més intenses i freqüents. Els 
períodes de temperatures molt 
elevades seran cada vegada més 
habituals. S’ha multiplicat 
el nombre de dies a l’any 
amb temperatura igual o 
superior als 30ºC arreu del 
país. Ara els estius són el triple 
de llargs que a principis de segle 
passat. 

Actualment a Sant Andreu de la 
Barca tenim molts carrers, pla-
ces, parcs de jocs infantils i 
llocs d’esbarjo on l’ombra i 
els arbres escassegen. L’ex-
posició al sol és molt elevada, 
amb  risc de provocar insolació. 
Això afecta negativament la salut 
del veïnat, en particular la dels 
col·lectius més vulnerables, in-
fants i gent gran.

A causa de la radiació directa 
i l’efecte illa de calor, alguns 
d’aquests espais públics acaben 
infrautilitzant-se durant els 
mesos de calor perquè els ar-
bres del seu voltant no fan sufi-

cient ombra o simplement perquè 
no és possible plantar-hi arbres. 
Això en limita l’ús per les criatu-
res i els seus acompanyants.

Els estudis demostren que l’efecte 
illa de calor i les onades de calor 

incrementen el risc de mortali-
tat, en especial a infants i gent 
gran, sumat al perill de l’exposi-
ció directa al sol que poden de-
rivar en greus malalties de pell. 
L’any passat, Fem Sant Andreu 
va proposar a plenari municipal 
diverses línies d’actuació: 

• L’elaboració d’un “Pla de 
Zones d’Ombra” que deter-
mini quines noves zones d’om-
bra són necessàries.

• La naturalització del sol 
urbà, disminuint l’espai pavi-

mentat i augmentant la permea-
bilitat i l’evapotranspiració del 
sòl. 

• Una forta aposta per repo-
blar d’arbres el màxim d’es-
pais urbans amb espècies 
autòctones.

El govern PSC-C’s va considerar 
que no són necessàries les mesu-
res que facin més segura i atrac-
tiva l’estada en parcs de jocs 
infantils, places i llocs d’esbarjo 
amb la creació de zones d’om-
bra i confort tèrmic. 

En el barrio del Carme, para cru-
zar al otro lado de las vías de 
los Ferrocarrils de la Generalitat, 

hay una rampa de obra y una 
escalera de metal. Dicha esca-
lera, por las humedades que se 
generan por la noche o a causa 
de la lluvia, provoca resbalones, 
un peligro para personas mayo-
res o con poca movilidad. 
Por ello Fem Sant Andreu solicitó 
en mayo, la instalación de ban-
das antideslizantes en todos los 
peldaños de la estructura. Ade-
más, solicitamos al equipo de 
gobierno que refuerce la segu-
ridad con vallas más altas, que 
eviten el fácil acceso a la zona 
de vías.

En el mes de junio Fem Sant An-
dreu solicitó la actuación de la 
brigada municipal de jardinería, 
para podar las ramas inferiores 
de los árboles que dificultan el 
paso de los peatones. Por ejem-
plo, en la acera del Institut Mont-
serrat Roig en el Passeig Rafael 
de Casanova.

Solicitamos la instalación de bandas antideslizantes 
en la escalera de metal del barrio del Carme 

Poda de las ramas bajas que limitan 
la movilidad por las aceras

Proposta pel reconeixement del dol
perinatal, gestacional i neonatal 

Què és l’efecte illa de calor? 
Es refereix a la calor captada i emesa per les diferents 
superfícies urbanes. A l’estiu el sol escalfa les superfícies 

exposades, fent-les arribar a temperatures de fins a 60ºC, mentre 
que a l’ombra la temperatura de superfície no es diferencia de la 
de l’aire. Mentre el terra natural exposat al sol s’escalfa poc, l’en-
llosat de ciment s’escalfa molt.

APROVADA
PER UNANIMITAT

Es considera mort gestacional, perinatal i 
neonatal les pèrdues que es donen a partir 
de les 28 setmanes d’embaràs o a poc  
abans o després del naixement. 
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Al maig, la coalició municipalis-
ta Fem Sant Andreu va presentar 
al govern municipal un informe 
on es detallen 36 punts de la 
xarxa telefònica a la nos-
tra ciutat, que represen-
ten punts perillosos per a 
vianants i vehicles. Urgíem 
al PSC i C’s a solucionar el risc 
que genera l’estat del cablejat 
telefònic en alguns barris.

Mesos enrere, al gener de 
2020, el plenari municipal va 

aprovar una moció per unani-
mitat, que exigia a Telefónica 
S.A. (abans Compañía Telefóni-
ca Nacional de España) el com-
pliment de la normativa vigent 
quant al manteniment de la xar-
xa, emprendre les actuacions 
correctores dins d’un termini 
fixat i que es responsabilitzés 
de l’adequat manteniment de 
tota la seva infraestructura.

El govern municipal es va com-
prometre a redactar un infor-

me tècnic sobre l’estat de les 
instal·lacions de les xarxes de 
telefonia en l’espai públic, de-
tectant els riscos potencials, i 
comprovant si compleixen l’or-
denament jurídic vigent.
La situació d’aquesta pro-
blemàtica no millorarà 
per si sola, sabem que 
les empreses de teleco-
municacions no actuaran 
preventivament, tan sols 
posaran pegats per restablir el 
servei i continuar fent negoci. 

Mentrestant, en 
aquests últims me-
sos, als barris més 
afectats, Colònia 
del Palau i Can 
Prats, l’estat de la 
xarxa telefònica 
ha empitjorat. Les 
p r ob l emà t i q u e s 
més freqüents són:

• Flexió del ca-
blejat. La falta 
de manteniment, 
la descoordinació 
entre operadores 
quan s’ha d’ins-
tal·lar una nova 
línia i la no reno-
vació del cablejat 
existent provoca 

que pengi cada cop més, quasi 
a tocar els vehicles i vianants.

• Massificació de cablejat. 
La pèrdua de tensió del cable-
jat disminueix l’espai d’anellat-
ge al pal de fusta; s’hi fa un 
garbuix i  dificulta la feina dels 
operaris.

• Deteriorament dels pals 
de fusta. Després de dècades 
sense manteniment ni substitu-
ció, els pals s’estan podrint per 
la base.

• Amuntegament de con-
nexions, fruit de la manca de 
planificació de les empreses de 
telecomunicacions a l’hora de di-
mensionar la seva infraestructura.

Cal posar en marxa iniciatives 
municipals. Des de Fem Sant 
Andreu proposem negociar un 
acord efectiu entre l’Ajunta-
ment i totes companyies elèc-
triques i de telecomunicacions 
que operen a la ciutat, un 
acord que tingui com a objec-
tiu eliminar el cablejat aeri i de 
les façanes i establir un primer 
calendari efectiu del seu sote-
rrament aprofitant les obres de 
millora que es realitzin als ca-
rrers i espais públics.

PERILL PER L’ESTAT DEL CABLEJAT TELEFÒNIC. APOSTEM PER SOTERRAR-LO

MOCIÓN MOCIÓN

Jovent Comunista y Fem Sant An-
dreu promovimos conjuntamente 
una propuesta 
para que el 
Ayuntamiento 
apoye a las 
personas y 
familias en 
riesgo de 
exclusión, 
cubriendo 
sus nece-
s i d a d e s 
menstruales 
y haciendo 
frente a la po-
breza menstrual.
En Cataluña y Es-
paña 2 de cada 10 
mujeres viven bajo el umbral 
de pobreza, hecho que equivale 
a que 2 de cada 10 sufran una 
menstruación antihigiénica. En 
algunas familias hay que elegir 
entre comprar arroz o compre-
sas. Hay quien no puede gastar 
lo que no tiene y para tratar el flu-
jo hemático recurre a métodos in-
concebibles en nuestra sociedad: 
cartones, periódicos, servilletas.
Por unanimidad se aprobó que 
todos los equipamientos munici-

pales tendrán a disposición de 
las personas que lo necesiten 

compresas de manera gra-
tuita y que el acceso 

a estas sea total-
mente discreto. 

Asimismo, la 
Reg idor ia 
d’Igualtat 
promove-
rá charlas 
de con-
c i e n c i a -
ción sobre 

la menstrua-
ción y el uso 

beneficioso de 
elementos más 

perdurables y reutili-
zables, como por ejemplo la 

copa menstrual.

En el plenario de abril Fem Sant 
Andreu, presentó una propuesta 
para utilizar pictogramas en los 
espacios públicos que faciliten 
la accesibilidad cognitiva de la 
ciudadanía.
Las ilustraciones o pictogramas 
son una herramienta cada vez 
más utilizada para facilitar la co-
municación de personas con tras-
torno de espectro autista (TEA), 
especialmente entre los niños 
que aún están adquiriendo el len-
guaje oral. Las imágenes grafían 
la realidad y crean un entorno 
más fácil de comprender. Son he-

rramientas visuales que ayudan 
a organizarse, anticipar, mejorar 
la interacción con los otros.
Por unanimidad se aceptó la pro-
puesta de FEM, para señalizar 
con pictogramas los servicios 
públicos municipales de interés 
general, para eliminar barre-
ras comunicativas y facilitar la 
inclusión de personas con TEA. 
Esto incluye los espacios de ocio 
como los parques infantiles y 
zonas deportivas, así como los 
pasos de peatones de mayor 
tránsito, o más próximos a las 
escuelas. 

Propuesta para la utilización de pictogramas 
en los espacios públicos

Propuesta para luchar contra la desigualdad 
que provoca la pobreza menstrual 

APRObADA
POR UNANIMIDAD

La pobreza menstrual 
es la situación de las 
personas que mens-

trúan sin tener acceso a los pro-
ductos de higiene 
menstrual a causa 
del desequilibrio 
entre su coste y los 
bajos ingresos. 

APRObADA
POR UNANIMIDAD
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MOCIÓ MOCIÓ

En el plenari de juny, Fem Sant 
Andreu va presentar una propos-
ta per garantir la pluralitat i inde-
pendència dels mitjans de comu-
nicació municipals. El Partit 
Socialista i Ciutadans van 
votar en contra, en contra 
de més pluralitat i diversitat 
d’opinions, en contra tam-
bé que la ciutadania estigui 
millor informada.
Els mitjans de comunicació han de 
complir una doble funció: primer, 
facilitar l’exercici individual 
dels drets a les llibertats 

d’expressió i d’informació 
de la ciutadania i segon, pro-
moure una opinió pública lliure. 
La tasca informativa dels mitjans 
locals públics o privats són un re-
quisit imprescindible per a la par-
ticipació cívica  en el govern de la 
nostra ciutat.
Per garantir la creació d’una 
opinió pública, fonament 
d’una societat democràtica, 
és necessaris que els mitjans de 
comunicació públics locals obrin 
espais on la ciutadania i els repre-
sentants polítics puguin discutir i 
debatre. És indispensable, doncs, 
que els ajuntaments posin les ei-
nes perquè els mitjans públics de 
proximitat siguin viables econò-
micament i independents política-
ment. Només així ompliran plena-
ment la seva missió: ser un servei 
indispensable en democràcia. La 
millor garantia de la pluralitat és 
la professionalitat.

Fem Sant Andreu, va proposar 
al plenari municipal de juny, una 
moció per incorporar el permís 
retribuït de menstruació i clima-
teri a les treballadores de l’Ajun-
tament i de l’empresa SABURBÀ.
Segons les dades, entre el 
25% i el 60% de les dones 
pateixen dolor durant la 
menstruació, és a dir, dis-
menorrea, un tema encara 
avui tabú. De fet entre un 1% 
i un 15% de les persones que 
pateixen dismenorrea, pateixen 
dolors molt intensos que les inca-
pacita temporalment. Des de fa 
anys, alguns països com el Japó, 
Corea del Sud o Taiwan, garan-
teixen un permís en diferents for-
mats a les treballadores.
El Partit Socialista i Ciuta-
dans van bloquejar la mo-

ció, amb l’objectiu que el 
dolor menstrual i el clima-
teri no siguin motius justificats 
d’absència per indisposició de 
les empleades de l’Ajuntament i 
de l’empresa municipal. També 
van rebutjar incorporar el tema 
com una clàusula social en les li-
citacions que faci  el consistori, a 
fi de promoure el permís retribuït 
de menstruació i climateri a les 
dones treballadores de les em-
preses aspirants.

Proposta per incorporar el permís retribuït 
de menstruació a l’Ajuntament, l’empresa 

municipal SABURBÀ i pel conjunt d’empreses 
que treballen per al consistori 

Proposta per garantir la pluralitat i 
independència de la comunicació pública local 

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

DEFICIENTE GESTIÓN ECONÓMICA
En mayo se reunió la Comisión 
Especial de cuentas del ejer-
cicio del 2020 de nuestro Ayun-
tamiento. Su finalidad es el examen 
de todas las cuentas, tanto presu-
puestarias como extrapresupues-
tarias, acumuladas  a lo largo del 
año. Si es de agradecer el trabajo 
realizado por los técnicos en todo 
este proceso, es de lamentar, por 
el contrario, los obstáculos puestos 
por el equipo de gobierno para 
consultar una inmensa documenta-
ción en tan breve tiempo.
Desde Fem Sant Andreu hemos rea-
lizado un informe detallado de los 
aspectos más significativos y que 
nos intranquilizan. A modo de re-
sumen:
El Ayuntamiento es una fábri-
ca de sentencias condenato-
rias, interpuestas por empresas, 
trabajadores y vecinos, y que tras 
inacabables procesos judiciales 
han obligado al consistorio a in-
demnizarlos. Sólo en 2020 el 
Ayuntamiento ha sido condenado a 

pagar 377.000 € en gastos judi-
ciales e intereses de demora. Desta-
ca que el Ayuntamiento ha tenido 
que pagar, según sentencia y acuer-
do extraprocesal con la empresa 
Coperfil Obras y Servicios,S.A., 
nada menos, que 200.000 € 
de intereses 
de demora 
(por el famoso 
centro comercial 
Atrium). Con es-
tas sentencias 
recaídas por te-
mas urbanísticos 
y que compor-
tan cuantiosos 
gastos para el 
presupuesto mu-
nicipal, podemos 
afirmar que ha habido mala pra-
xis y mala gestión.
En nuestro informe de 2019 ya 
denunciamos que el gobierno del 
PSC-C’s asignó “a dedo” más de 
500.000 € con encargos directos. 
Pues bien, este equipo de gobierno 

no se ha corregido y ha seguido 
recurriendo a las mismas prácticas, 
más de 670.000 € asignados a 
dedo, sin concurso público ni 
licitación. Esto supone un 34% de 
incremento respecto al año anterior. 
Este gobierno municipal no atiende 

a los avisos de 
la Sindicatura 
de Comptes 
de Catalunya, 
que recomenda-
ba al consistorio 
que planificara 
con antelación 
los procesos de 
licitación, pre-
cisamente para 
evitar lo que 
hace años viene 

repitiéndose, prestando servicios 
recurrentes sujetos a licitación sin el 
correspondiente contrato. Esto su-
pone incumplir las bases de 
ejecución del presupuesto y 
obvia la Ley 9/2017 de Con-
tratos del Sector Público.

Es verdad que este año ha sido es-
pecialmente duro por la pandemia 
del Covid-19 y el estado de alarma, 
que amparaba contrataciones ur-
gentes para dar respuestas rápidas 
a la población en situaciones de 
necesidad. Pero, insistimos, bajo el 
estado de alarma sólo se ampara-
ban contrataciones extraordinarias, 
y no las que vienen siendo habitua-
les y reiteradas desde hace años en 
la gestión del gobierno municipal 
PSC-C’s.
También en 2020 se ha indem-
nizado a tres empresas con 
257.680,43 € por prestacio-
nes de obras efectuadas fue-
ra de contrato. Se produjeron 
modificaciones de contratos adjudi-
cados en 2018, no aprobadas por 
el órgano de contratación. En Fem 
Sant Andreu consideramos 
que la gestión económica de 
este gobierno deja mucho 
que desear: lo hemos demostra-
do y los datos lo corroboran. 

REbUTJADA
PSC i Cs en contra

REbUTJADA
PSC i Cs en contra


