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Se ofrece como garante en caso de impago

Editorial

El Ayuntamiento pide
a los bancos que pasen
a alquiler social sus
pisos vacíos

Facilitando
el acceso a la
vivienda de los
vecinos

C

on la finalidad de ampliar la oferta
de vivienda de alquiler a un precio asequible, el Ayuntamiento de
Sant Andreu de la Barca negocia con los
responsables de las entidades bancarias de
la ciudad que tienen pisos vacíos de manera permanente para que estas viviendas
pasen a ser de alquiler social.
El alcalde de la ciudad, Enric Llorca, ha
iniciado una ronda de contactos con los
responsables de los bancos y ha destacado que “el objetivo es conseguir ampliar el parque de vivienda a precio social para dar una salida a las personas
que tienen necesidad de un piso en un
momento especialmente difícil como
consecuencia de la situación económica
que vivimos”.
El alcalde ha subrayado que “es urgente
movilizar las viviendas vacías en manos
de las entidades ﬁnancieras para dar
una respuesta a las demandas de los
ciudadanos”.
El Ayuntamiento pidió a la Generalitat la
relación de viviendas vacías propiedad de

bancos, a menudo obtenidas como consecuencia de ejecuciones hipotecarias y
que se mantienen vacías a la espera que
vuelva a subir su valor de venta o bien
porque el precio del alquiler está por encima de las posibilidades de la población
y el resultado son viviendas destinadas
exclusivamente a una función especulativa. Una vez recibida esta información y
después de su análisis, el alcalde ha iniciado las negociaciones con sus propietarios para mirar de encontrar una salida. Para favorecer el alquiler de estos
pisos, el Ayuntamiento se ofrece como
garante, de forma que responde al pago
de las mensualidades en caso de que los
locatarios no puedan hacer frente.
Los pisos del Impsol
Por otro lado, el Ayuntamiento ha conseguido que una parte de los pisos que
el Impsol construyó en el passeig del
Parlament pasen a ser de alquiler asequible con opción a compra. Los pisos se

gestionarán a través de la Oﬁcina Local
de la Vivienda. Este es el resultado de
las negociaciones mantenidas durante
los últimos meses entre el alcalde y los
responsables del Impsol, una entidad
que depende del Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB). Esta administración
construyó una promoción de 54 pisos
de venta de promoción pública. Como
consecuencia de la crisis económica
muchos de estos pisos no se vendieron.
La petición del Ayuntamiento ha pasado
porque una parte de estos pisos pasen
a ser de alquiler a un precio bajo, entre
300 y 400 euros en función de su superﬁcie, con opción a compra.
La gestión de los pisos del Impsol se
hará desde la Oﬁcina Local de la Vivienda, que funciona desde 2010 en Sant
Andreu de la Barca y que se encarga,
entre otras cosas, de ayudar a los vecinos que no pueden hacer frente al pago
de las cuotas de su hipoteca o del alquiler de su piso y poder encontrar una
salida digna a su situación.

El acceso a una vivienda digna y adecuada es un derecho universal de todos los
ciudadanos recogido en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. La
crisis económica que hemos vivido en los
últimos años y de la que todavía se notan
sus efectos ha puesto, en la práctica, en
entredicho este derecho. El Ayuntamiento
de Sant Andreu de la Barca hace meses
que dedica esfuerzos y recursos a buscar
soluciones para minimizar el impacto de
la crisis en los ciudadanos. Uno de los resultados de este trabajo que hemos visto
en los últimos días es que el Impsol haya
aceptado que parte de sus pisos de promoción pública del passeig del Parlament
sean de alquiler asequible. Sin lugar a dudas, la medida no vendrá a solucionar el
problema de vivienda que hay en Sant Andreu de la Barca y en las ciudades del entorno pero contribuirá a mejorar la situación. En este sentido, después de recibir
la información por parte de la Generalitat
del parque de viviendas vacías propiedad
de bancos que hay en la ciudad, que solicitamos hace meses y que ﬁnalmente
hemos recibido este mes de noviembre,
nos hemos puesto manos a la obra para
negociar con los bancos que pasen a ser
de alquiler asequible. Los bancos quieren avales y garantías y en este caso es
el Ayuntamiento, una vez más, el que
tiene que dar un paso al frente y asumir
responsabilidades que no le son propias,
pero que entiende necesarias para ayudar a las familias que están sufriendo. De
esta manera, es el ayuntamiento el que
se ofrece como garante, es decir, reservamos un dinero del presupuesto municipal para pagar los recibos de las familias
que, por causas justiﬁcadas, no puedan
pagar el alquiler. Es un dinero que se
suma al reservado para hacer frente al
pago de los recibos de luz, agua y gas de
las familias más necesitadas. Un dinero
del presupuesto municipal que el consistorio podría destinar a otros servicios,
infraestructuras o inversiones, sectores
que sí le son propios. En cualquier caso,
entendemos que como ayuntamiento,
como administración
más próxima a los
vecinos,
debemos
estar a su lado para
tratar de minimizar
los efectos de esta
crisis económica, a
la que no ayuda el
desgobierno que vive
el país.

M. Enric Llorca i Ibáñez
Alcalde de Sant Andreu de la Barca

El Ple aprova les ordenances municipals

Sant Andreu de la Barca congela els
principals impostos, preus públics i taxes
E
l ple municipal de l’Ajuntament
de Sant Andreu de la Barca ha
aprovat les ordenances fiscals pel
pròxim exercici, que preveuen la congelació dels principals preus públics i
taxes.
La regidora d’Hisenda, Montserrat
Tobella, ha destacat el “caràcter social” de les ordenances i ha recordat
que “l’IBI, que és l’impost directe més
important pels ciutadans, continua
congelat”. L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca manté congelat l’IBI
des de l’any 2012.
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, ha apuntat que “l’IBI és la
principal font d’ingressos dels ajuntaments però tenint en compte la complexa situació que viuen les famílies
com a conseqüència de la crisi hem optat per mantenir-lo congelat per no incrementar la càrrega sobre els veïns”.
Mesures socials
Les ordenances preveuen mesures socials, com ara la subvenció del 30% del
preu del rebut de l’IBI a les persones
majors de 65 anys amb necessitats socials i econòmiques o l’exempció del
pagament de la plusvàlua a les persones que hagin deixat el seu pis després
d’una dació en pagament.
D’altra banda, les ordenances preveuen
un increment del 4,97% del rebut del
Impost d’Activitats Empresarials (IAE),
que paguen les empreses que tenen
una facturació anual superior a 1 mi-

lió d’euros. Els diners que l’Ajuntament
sumi amb aquest increment els destinarà al ﬁnançament de plans d’ocupació
i ajuts en la contractació de persones
aturades. Les ordenances també preveuen la tariﬁcació social de les quotes
de les escoles bressol.
L’alcalde Enric Llorca ha subratllat “el
caràcter social de les ordenances i el
seu objectiu de lluitar contra l’atur i minimitzar les conseqüències de la crisi”.

La ciudad participa
en la prueba de sirenas
Sant Andreu de la Barca se ha sumado este mes de noviembre a la prueba
anual de la red de alarmas y comunicaciones adscritas al Plan de Emergencia
Exterior del Sector Químico de Catalunya (PLASEQCAT). En el caso de Sant Andreu de la Barca esta sirena está ubicada
en el ediﬁcio del Ayuntamiento. El obje-

Sant Andreu de la
Barca, en el salón de
ciudades inteligentes
de Fira de Barcelona

tivo era comprobar el correcto funcionamiento de las sirenas que hay en 37
municipios catalanes, un ejercicio que
se hace dos veces al año. La iniciativa
prevé también familiarizar a los vecinos
con el sonido de la sirena y que puedan
reconocerlo en caso de emergencia o
accidente químico.

Una delegación de representantes
del Ayuntamiento de Sant Andreu de
la Barca encabezada por el alcalde
Enric Llorca estuvo presente en la
edición de este año del salón Smart
City, que organiza Fira de Barcelona.
El certamen muestra algunas de las
tecnologías que inundarán las ciudades inteligentes del futuro, como vehículos sin conductor o sistemas de
reparto con drones. La ciudad tam-

bién estuvo presente en la feria, donde se mostraban los pasos elevados
que hay actualmente en la entrada a
la localidad por la avenida de Sant Andreu. Otras de las novedades que se
pudieron ver en el Smart City fueron
un microbús eléctrico con capacidad
para doce personas que circulará sin
conductor a partir del año que viene
en las carreteras de Holanda, Singapur y California.
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El proyecto se ejecutará en tres fases y contará con la colaboración de los vecinos

Sant Andreu de la Barca mejorará
la accesibilidad del barrio de Can Prats
E
l Ayuntamiento de Sant Andreu de
la Barca mejorará la accesibilidad
del barrio de Can Prats eliminando
de las aceras los palos de servicios que hay
actualmente, reordenando el aparcamiento y facilitando la movilidad de los vecinos.
El proyecto estaba recogido en el programa electoral del PSC y el pleno aprobó en el mes de octubre una moción de
Ciudadanos en este sentido, en el marco
del acuerdo de estabilidad suscrito entre
ambas formaciones.
El proyecto, que ha empezado a elaborar el consistorio, afecta en la zona que
va desde la calle del Doctor Fleming hacia la montaña y supondrá la mejora de
calles como por ejemplo Tomàs Vives o
Mossèn Playà.
La actuación se hará en tres fases durante el presente mandato, dado el elevado coste económico, y supondrá la eliminación de los palos de servicios, como
los del teléfono o la luz, que todavía hay
en esta zona de la ciudad y no están soterrados, o reordenar el aparcamiento.
El alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, ha avanzado que “una vez
el proyecto esté redactado lo presentaremos a los vecinos del barrio para que
puedan hacer sus aportaciones y consensuar la actuación, una de las más
importantes de las que se han hecho en
la zona”.

Llorca ha dicho que “este es el primer
paso que daremos para hacer un gobierno más participativo y que también tendrá su repercusión en la elaboración del
Plan de Actuación Municipal (PAM) para
este mandato”.

Es repartiran entre les famílies més necessitades

El Fòrum Solidari
d’Entitats recull
2,8 tones d’aliments

Para acercar la política a los ciudadanos

Los plenos municipales
se podrán seguir en
directo por Internet
El Ayuntamiento de Sant Andreu de la
Barca ha llegado a un acuerdo con la
productora de Sant Andreu TV para poder retransmitir los plenos municipales
de la corporación en directo mediante
streaming. Esta medida, que no supone
ningún coste económico para el consistorio, pretende acercar la política municipal a los ciudadanos y está en el marco de las políticas de transparencia del

ayuntamiento. También con esta ﬁnalidad este mandato los plenos se celebran
por la tarde.
Hasta ahora, los plenos se podían seguir
en directo por Ràdio Sant Andreu y por
las redes sociales y posteriormente se
colgaba la grabación íntegra de la sesión
en la página web municipal. A partir de
este mes de noviembre también se podrá seguir en tiempo real por Internet.

El Fòrum Solidari d’Entitats de Sant Andreu de la Barca ha recollit 2,8 tones
d’aliments en la campanya organitzada
aquest mes de novembre per aconseguir
menjar per a les famílies més necessitades de la ciutat amb motiu de les festes
de Nadal.
A la jornada solidària han participat
l’Associació Lluita contra el càncer, l’AMPA

de l’Escola Can Salvi, l’Associació de Veïns
de la Colònia del Palau, els Voluntaris de
Protecció Civil Associació 1, l’Associació
COCO Esperanza y Vida, el Centro Cultural Andaluz, Demasab, la Hermandad
Virgen del Rocío, Moto Grupo Calimeros
Barcelona, la Penya Barcelonista de Sant
Andreu de la Barca, la Peña Madridista La
Nevada i la Societat Casino.

El consistori aprova una declaració institucional i mostra la seva solidaritat

Sant Andreu de la Barca
rebutja la violència i condemna
els atemptats de París

Són majors de 45 anys que
treballaran fins al mes de maig

L’Ajuntament
contracta 8
persones aturades
amb un nou pla
d’ocupació

L

’Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca ha contractat 8 persones majos de 45 anys i que han exhaurit les
prestacions o subsidis en el marc d’un nou pla
d’ocupació.

L

’Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca ha mostrat la seva solidaritat amb el poble francès
arran els atemptats del passat 13 de novembre i ha aprovat una declaració institucional de condemna a aquests fets i
de rebuig a qualsevol tipus de violència.
L’endemà dels atemptats, el consistori va convocar una concentració a
les portes de l’Ajuntament, que es va

repetir dilluns, com a mostra de solidaritat i va aprovar una declaració
amb la que volia deixa palesa la seva
“condemna ferma i contundent” als
atemptats, al mateix temps que mostrava “el seu rebuig a qualsevol tipus
de violència” i defensava “el dret a la
llibertat dels éssers humans”.
Amb aquesta declaració, el consistori
pretenia “traslladar a tota la societat

la seva més ferma condemna davant
de qualsevol tipus d’atac terrorista o
de violència, transmetre a les famílies
de les víctimes i a la societat francesa
la nostra solidaritat i el nostre condol
i renovar el compromís municipal per
impulsar actuacions de sensibilització, prevenció i educació per acabar
amb la violència i fer una societat més
justa”.

Les notícies de Ràdio Sant Andreu
Cobertura especial de Ràdio Sant Andreu de la Festa
de Sant Andreu 2015
El programa Via directa oferirà una programació especial durant la celebració
de la Festa de Sant Andreu amb una
programació ininterrompuda amb entrevistes i reportatges sobre el desenvolupament de la festa amb actualitzacions constants de la informació.
L’encarregat de presentar els programes especials serà Jordi Milian, responsable del programa Via directa de
Ràdio Sant Andreu.

Els especials es podran seguir a través de
Ràdio Sant Andreu 98.0, de la pàgina web
de la ràdio www.radiosantandreu.com i
a les xarxes socials de facebook /RadioSantAndreu i twitter @radiosantandreu on
l’emissora municipal oferirà els àudios i
les imatges més destacades.
www.radiosantandreu.com/festa-santandreu-2015

Sebastià Santos d’ERC a
l’espai ‘Regidors’
Ràdio Sant Andreu continua oferint
l’espai Regidors per conèixer el vessant
més personal dels polítics locals.
En el programa del mes de novembre
hem conversat amb Sebastià Santos,
regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca.
Cofundador de la secció local d’ERC a
principis dels anys 90 ha estat membre
de vàries entitats esportives i veïnals de
la ciutat a més de Creu Roja.

Sebastià Santos ha dirigit una empresa
d’electricitat industrial i en l’actualitat
també forma part del Consell Nacional
d’ERC.
www.radiosantandreu.com/regidors

Èxit del Passatge del terror
Amb l’eix temàtic d’una ‘Boda sagnant’
i el Teatre Núria Espert com a escenari
destacat, el passatge del terror celebrat el 30 d’octubre ha comptat novament amb èxit de convocatòria amb la
presència d’unes 500 persones que van
decidir entrar.
Organitzat pel Departament de Cultura i Joventut, el passatge del terror
d’aquesta edició també hi ha participat
unes 60 persones entre actors, maquilladors i tècnics en l’organització de
l’esdeveniment que s’ha convertit en un
clàssic a Sant Andreu de la Barca.
La nova ubicació aquest ha permès millorar alguns aspectes tècnics del passatge.

Aquestes persones han començat a treballar
aquest mes de novembre i estaran ocupats ﬁns
mitjan el mes de maig.
Els beneﬁciaris d’aquest pla tenen també dret a
formació de manera que, de forma simultània,
treballen i reben unes classes que els permeten millorar les seves capacitats i adquirir els
coneixements professionals necessaris per, un
cop ﬁnalitzat el contracte, tenir la preparació
adequada per optar a un lloc de feina amb més
garanties.
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric
Llorca, ha donat la benvinguda als treballadors
i ha destacat els esforços de l’Ajuntament per
contribuir a la creació de llocs de feina de qualitat. Llorca ha recordat que “treballem per crear
ocupació, malgrat no sigui una competència
municipal, però també per atreure inversions a
Sant Andreu de la Barca, que suposin creació
de feina, i millorar les capacitats dels ciutadans
per poder accedir a una feina”.
Els nous contractats faran feines administratives a diversos departaments municipals.
En total, aquest 2015 l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà contractat 72 persones
en el marc de diversos plans d’ocupació.
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Amb una gala al teatre Núria Espert

Sant Andreu de la Barca
reconeix als seus esportistes
El passat dia 20 de novembre el teatre
Núria Espert va acollir la gala dels XIX
Premis de l’Esport Local, el reconeixement institucional a totes aquelles persones i esportistes que treballen i dediquen molts esforços envers l’esport
local. L‘acte va estar presidit per l’alcalde
Enric Llorca i el regidor d’Esports Lluis
Oulego i va comptar amb la presència de
tots els grups polítics municipals.

BMX
Adrian Mesa Monforte
Sots campió de Catalunya, Campió lliga
LBR nacional
Aina Gónzalez Grimau
3 Campionat de Catalunya
Adrian Gónzalez Grimau
3 Campionat de Catalunya
Ulises Barrachina Collado
Campió de Catalunya, trodeu Generalitat,
lliga de clubs i lliga LBR
Jordi Hernández Pares
Sotscampió de Catalunya, 2 lliga LBR nacional
Miquel Hernández Gallego
Sots campió de Catalunya, 2 lliga LBR
nacional
Adrian Prieto Munte
Campió lliga LBR nacional
Julio Chasco Dominguez
Campió de Catalunya
Ruben Cañizares
2 Campionat Catalunya, 2 trofeu Generalitat

Durant l’acte es van lliurar els premis els
millors esportistes d’esports individuals
i col·lectius, equips i entitats.
El guanyadors d’aquesta edició van ser:
1. Entitat que més a promocionat
l’esport
CLUB DE BÀSQUET

GIMNÀSTICA
5. Millor esportista abs. femení

2. Millor esport col·lectiu
JUVENIL A DEL CLUB DE FUTBOL

Esports individuals
Marta Martí Seco del Club de Tennis
Esports col·lectius
Pili Cívico Bonilla del Club d’Hoquei

la medalla al mèrit esportiu local per la
seva dedicació i contribució a la difusió
de l’Esport local i la menció a Juan Sánchez Vázquez, regidor d’esports durant
20 anys i impulsor d’aquest premis.
Pels resultats i èxits obtinguts durant la
temporada, van rebre mencions els següents equips i esportistes

Miriam Perez Mourelo
Campiona de Catalunya nivell EE/E
Alba Bonilla Muñoz-Repiso
5ª class al Campionat d’Espanya a
l’aparell d’asimètriques nivell Base 2 Petites
Mireia Boix Julibert
5ª class al Campionat d’Espanya a la general (4 aparells) nivell base 2 Grans
TAEKWOONDO

FUTBOL SALA
EQUIP JUVENIL FUTBOL SALA
CAMPIÓ DE LLIGA
6. Millor esportista abs. Masculí
3. Millor esportista infantil femení
Esports individuals
Sheila Gómez Gonzalez del Club de Tir
amb Arc
Esports col·lectius
Andrea Sala Royo Club de Bàsquet

Esports individuals
Antonio Viturtia García del Gimnàs DoChan
Esports col·lectius
Bilal El Khayat del Club de Futbol Sala

FUTBOL
EQUIP JUVENIL A
CAMPIÓ DE LLIGA
PROMESES
CAMPIÓ DE LLIGA
EQUIP SÈNIOR FEMENÍ
CAMPIÓ DE LLIGA
BÀSQUET
EQUIP JUNIOR MASCULÍ
CAMPIÓ DE LLIGA
EQUIP CADET FEMENÍ
CAMPIÓ DE LLIGA

4. Millor esportista infantil masculí
Esports individuals
Ulises Barrachina del Collado Moto Club
Esports col·lectius
Joel Guardeño Perez del Club de Futbol
Sala

Van rebre mencions especials, el Club
Esportiu de Dards pels seus 25 anys, Assegurances Alarcos-Mapfre per la seva
col·laboració amb l’esport local, el Club
de Futbol per la millor acció social.
Un dels moments més emotius de la nit
va ser quan Santi Moreno Coll va rebre

DESCENS BTT
Ferran Jorba Prats
Campió de Catalunya
Guillem Jorba Prats
3 Campionat de Catalunya
Ignasi Jorba
Sots Campió de Catalunya

Antonio Viturtia Garcia
Campió d’Europa Màster
Paola Orihula Garcia
2 campionat de Catalunya
Pau Cifuentes Arcos
2 campionat de Catalunya
Rosa Creus Muñoz
Guanyadora Open Castellets
Jan Ruíz Martin
2 campionat de Catalunya
Alex Cantero Avíles
2 campionat de Catalunya
Izan Mauriz Agdali
3 campionat de Catalunya
Adrian López Carabello
3 campionat de Catalunya
Omar Diente Sbai
3 campionat de Catalunya
Ariadna Linares Alba
3 campionat de Catalunya
DARDS
Daniel Zapata Castillo
1 clas Copa Catalunya
1 clas campionat d’Europa equips i parelles

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Juan Pablo Beas
PSC
L’equip de govern socialista de l’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca continua treballant en tots els
àmbits per millorar la nostra ciutat, tenint com a eixos
claus la protecció social i la lluita contra l’atur però
actuant per a totes i tots.
Us presento les principals actuacions que hem dut
a terme des del govern de la ciutat en les últimes setmanes:
-Congelem els principals impostos, preus públics
i taxes
Es congela l’IBI, que és impost més important que
repercuteix en els ciutadans, i s’amplien les subvencions per a les famílies amb més diﬁcultats econòmiques. S’ha fet una tarifació social de les escoles bressol.
-Contractem a 8 persones en un nou pla
d’ocupació
Són persones majors de 45 anys que han exhaurit les prestacions o subsidis i que ja treballen per
l’Ajuntament. L’objectiu és contribuir a la reinserció
d’aquestes persones al mercat laboral.
-Ajudem a pagar rebuts a les famílies amb diﬁcultats econòmiques
Disposem d’una partida de 80.000 euros per aquest
any per ajudar a pagar rebuts de llum i de gas i hem
arribat a un acord amb l’empresa Aqualia, concessionària del servei d’aigua, per evitar talls en el subministrament en cas d’impagament. Cap persona de la

Actuem per un
Sant Andreu millor
ciutat es quedarà sense els subministraments bàsics.
-Paguem les beques menjador d’infants amb necessitats socials desateses per la Generalitat.
La Generalitat ha reduït aquest any la partida destinada a beques de menjador i des de l’Ajuntament
assumim les desateses pel Govern amb la ﬁnalitat de
garantir, com a mínim, un àpat saludable cada dia als
nens amb més diﬁcultats.
-Millorarem el barri de Can Prats
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca millorarà
l’accessibilitat del barri de Can Prats eliminant de les
voreres els pals de serveis que hi ha actualment, reordenant l’aparcament i facilitat la mobilitat dels veïns.
El projecte, que hem començat a elaborar, afecta a
la zona que va des del carrer del Doctor Fleming cap a
la muntanya i suposarà la millora de carrers com ara
el Tomàs Vives o Mossèn Playà.
-Ampliem la borsa d’habitatge assequible
Gràcies a la gestió del nostre alcalde, Sant Andreu
de la Barca ampliarà la borsa d’habitatge a preu assequible gràcies a la incorporació d’una part dels pisos
de promoció pública de l’Impsol al Passeig del Parlament. Els pisos es gestionaran des de l’Oﬁcina Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament.
La petició de l’Ajuntament ha passat perquè una
part d’aquests pisos passin a ser de lloguer a preu
baix, entre 300 i 400 euros, amb opció a compra.
Seguim!

¡¡¡Vivienda social ya!!!
SÍ ES POT-SÍ SE PUEDE queremos empezar este
artículo expresando nuestra más ﬁrme condena ante
los recientes atentados ocurridos en Francia y manifestando nuestra solidaridad hacia las familias y el
pueblo francés.
No existen razones políticas, económicas o ideológicas que justiﬁquen la muerte de ninguna persona ni
el sufrimiento de su familia.
Manifestamos nuestra repulsa a los asesinos, a los
inductores y a todos aquellos que facilitan las armas y
provocan las condiciones necesarias para asesinar, ya
sean franceses, sirios o personas de cualquier etnia
o condición. Por último queremos denunciar la utilización del dolor y el desconsuelo de las víctimas para
justiﬁcar las intervenciones militares realizadas en su
nombre.
En el pasado Pleno municipal SÍ ES POT-SÍ SE
PUEDE presentamos una moción de la PAH, que fue
aprobada con los votos de todos los partidos y la abstención del PP, para exigir una nueva Ley Estatal Reguladora del Derecho a la Vivienda que haga frente a la
emergencia habitacional que está produciendo la larga
crisis económica.
El aumento del paro (14% en nuestro pueblo) ha
llevado a muchas familias a no poder hacer frente al
pago de las cuotas hipotecarias y de alquiler de su vivienda y a tener problemas graves para pagar los recibos de agua, luz, gas y electricidad. Llegar a ﬁn de mes
se convierte para muchas familias en un difícil reto.
Esta situación de emergencia y vulnerabilidad se
agrava por la existencia de un mercado de viviendas

de alquiler escaso y preocupantemente especulativo y
por la falta de vivienda pública social.
Catalunya encabeza el ranking de desahucios del
Estado, con un 13% de viviendas vacías, muchas de
ellas en manos de los bancos y un parque público de
alquiler de un 1% frente al 18% de la media de la Unión
Europea. SÍ ES POT-SÍ SE PUEDE consideramos indecente que la banca acumule viviendas vacías mientras
expulsa a familias de sus casas.
En Sant Andreu desconocemos la magnitud de la
tragedia. El gobierno del PSC, a pesar de la moción
aprobada en el Pleno de enero del pasado año, no ha
hecho públicos los datos sobre las viviendas vacías
propiedad de los bancos ni de la Sareb, ni de los desalojos que se han producido en los últimos años. Tampoco se han tomado muchas de las medidas a las que
se comprometió al aprobar la moción.
A SÍ ES POT-SÍ SE PUEDE nos preocupa la lentitud de nuestro gobierno porque, por más que los
servicios sociales se esfuercen en conseguir ayudas,
éstas siempre serán insuﬁcientes. Ni el gobierno del
PSC ni el Consejo Comarcal están siendo suﬁcientemente valientes para aplicar esta ley, aprobada en el
Parlamento con el voto de todos los partidos políticos,
que permite identiﬁcar los pisos vacíos de los bancos
para sancionarlos y reclamar su cesión temporal y que
puedan ser utilizados como viviendas sociales. Si esta
ley facilita herramientas pensadas para dar recursos a
las administraciones y gestionarlos entre la gente que
los necesita sin ningún coste para el resto de los ciudadanos, ¿a qué esperamos para aplicarla?
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Jordi
Albert
ERC-AM
El proper mes de desembre en el ple es votarà pressupost consolidat municipal 2016 (inclou el Pressupost de l’Ajuntament, el del Patronat Municipal
d’Esports i el de l’empresa pública SAB-URBÀ). I des
del grup municipal d’ERC-AM hem fet diverses propostes que afecten a diferents àmbits de govern i a
les inversions. Hem demanat que s’inverteixi en els
polígons industrials, en el barri de Can Prats (ens referim a tot el conjunt de carrers al voltant del CEIP i
IES Àngel Guimerà, carrer Cervantes, Raval de Corbera o Doctor Fleming), recuperar la Casa Estrada
com a espai públic obert i considerem que ja ha arribat l’hora per situar al bell mig de l’agenda política
la construcció d’una nova comissaria per la Policia
Local, i que s’inverteixi en l’esport de barri, millorant
les instal·lacions ja existents i estudiar-ne la possibilitat de noves, entre altres propostes que hem fet. Tanmateix demanem que les partides en Serveis Socials,
com a mínim, es mantinguin i que cal treballar a fons
amb l’àrea de Promoció Econòmica i fomentar la for-

Saray
Cantero
Ciutadans
Siempre hemos manifestado que la buena política, se realiza con el dialogo y el consenso. Las pasadas Ordenanzas Municipales, son la prueba de ello,
ya que fueron aprobadas por los 9 votos a favor del
PSC-CP, 2 de ERC-AM, 2 de C’s, 1 de ICV-EUia y 1
del PP; 4 votos en contra de S.POTSAB i 1 abstención de Convergència. Se ha mostrado que la voluntad
de colaboración entre Grupos Municipales facilita la
gobernabilidad y en consecuencia, el ciudadano sale
beneﬁciado con las propuestas. Son unas Ordenanzas
marcadas por la situación actual, de carácter social
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de
Sant Andreu de la Barca.
Desde Ciutadans creemos que no es momento de
subir los impuestos y así lo transmitimos en su momento. NO a la subida de IBI y no a la presión ﬁscal a
los ciudadanos. Seguimos en una situación delicada
en nuestra economía como para asﬁxiar los hogares
de nuestro municipio. Creemos que actualmente es

Francesca
Muñoz
ICV EUiA
Aquests dies estem trasbalsats i trasbalsades
pels morts a París i ﬁns i tot sentim l’amenaça de les
accions de persones que menystenen la vida: tant pròpia com aliena.
L’anàlisi i la reﬂexió sobre fets tan lamentables
com els viscuts aquests dies, no ens hauria d’ocultar
una realitat tant punyent com propera. La mort des de
l’any 1995 de 1.378 dones assassinades per la violència masclista a Espanya. Només l’estiu de 2015 han
sigut assassinades 37 dones i 8 menors en mans de
les parelles, pares o parelles de les mares. Dones i
menors pateixen violència patriarcal en múltiples
formes, i això només és la punta de l’iceberg.Les
violències que vivim les dones en diferents àmbits,

I ara el Pressupost 2016, què proposem
des d’ERC-SAB?
mació dins els plans ocupacionals, calen dinàmiques
noves que permetin adaptar els plans d’ocupació i formació a la realitat socioeconòmica del nostre poble. A
més, hem proposat la municipalització de les Escoles
Bressol Municipal i de la televisió per internet dins el
marc de repensar en tot l’espai comunicatiu públic
a Sant Andreu de la Barca, on l’emissora municipal
necessita un impuls, tan organitzatiu com econòmic,
si es creu en la nostra ràdio, com ho fem nosaltres,
cal conﬁrmar-ho amb fets i no paraules (ara tenim
l’emissora municipal pública però el ﬁnançament i el
suport se l’emporta la televisió privada que opera al
nostre municipi).
Aquestes propostes són una part del total que hem
presentat a l’equip de govern municipal i les podreu
consultar en els propers dies a la nostra web (www.
esquerra.cat/santandreubarca) i al nostre bloc (www.
jordialbert.cat), a més de les xarxes socials oﬁcials
d’ERC-SAB.
Però aquest mes també hi ha plenari municipal, el 26

de novembre a les 19h., i com sempre fem hem presentat dues mocions al ple, una en defensa dels drets
de les dones i per la promoció dels serveis d’atenció
a les dones, i una altra demanant un consulta popular
per a que els santandreuencs i les santandreuenques
puguin decidir, amb el seu vot, quin projecte caldria
dur a terme a la Casa Estrada, que sigui escollit per
la ciutadania i que intervingui de manera directe en la
seva execució, l’espai públic és de tots i totes i participant activament en el procés de reconstrucció, els
santandreuencs i les santandreuenques se’l sentiran
més seu, fomentant el respecte i la implicació en el
seu manteniment i ús.
Per a que la societat avanci, cal la seva implicació en
els afers públics i per implicar-se han de tenir el poder per decidir, i no només una vegada cada quatre
anys, a nivell municipal.
@Erc_sab / @Santandreuenc / santandreulabarca@
esquerra.org

Con el diálogo, el ciudadano sale ganando
más importante hacer una redistribución del gasto de
cara a los presupuestos del 2016 para afrontar todos
los gastos que puedan sobrevenir.
También, queremos dar las gracias a todos los
Grupos Municipales de Sant Andreu de la Barca por
aprobar por Unanimidad, la moción presentada por
Ciutadans de ampliar les aceras de las calles del
Barrio de Can Prats. Transmitimos en el pleno de
Octubre la problemática que tienen los vecinos de
dicho Barrio con las aceras estrechas y los obstáculos que dificultan la circulación. A esto se le agrava
en los momentos de mayor afluencia de coches con
la entrada y salida de la Escuela Àngel Guimerà. Por
ello, el Ayuntamiento se ha comprometido remodelar las aceras del barrio de Can Prats en la presente
legislatura.
Por otro lado explicar, que en el pasado pleno retiramos una moción, que creemos de gran enjundia
para los ciudadanos de Sant Andreu de la Barca. La

moción trataba de que el Alcalde o parte del quipo de
gobierno, junto con los concejales de la oposición que
lo desearan, acudieran cada 2 o 3 semanas a una cita
con los ciudadanos para poder resolver cuestiones o
inquietudes de la ciudadanía. El equipo de gobierno
debería de dar respuesta en un plazo máximo de 30
días ante dicha cuestión o inquietud. Dicha moción
fue retirada a instancias de otros Grupos Municipales
para iniciar un Reglamento de Participación Ciudadana. Desde Ciutadans, participaremos de forma activa
y expondremos, como en este caso, vías de participación para que el ciudadano de a pie pueda colaborar
en la mejora de Sant Andreu de la Barca.
Por último, con motivo de la ﬁesta local de Sant
Andreu de la Barca, os deseamos muy buenas ﬁestas.
Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la Barca
Twitter: @CSSaBarca
Mail: Santandreu.barca@ciudadanos-cs.org

Les morts innecessàries
succeeixen en una societat que tolera la desigualtat,
i resta credibilitat i autoritat a les dones. Som el 50%
de la població i una societat no pot ser lliure si el 50%
no ho és. I això val per a la nostra civilització i per a
qualsevol. Un retrocés en els drets i la protecció de les
dones és un retrocés de tota la societat.
El futur estarà marcat per l’oportunitat que s’obre
quan dones i homes puguin ﬁnalment ser ells mateixos i elles mateixes, conèixer als altres pel que són
en realitat i deﬁnir els termes i les mesures de l’èxit,
del fracàs de l’alegria, del triomf, del poder i del bé
comú, conjuntament.
El dia 25 és el dia Internacional de l’Eliminació de
la Violència contra la dona. Siguem sensibles a una

realitat molt punyent i que diu molt de la societat en la
qual estem vivint.
Una societat oberta, plural i democràtica te enemics: la intolerància, la marginació, el fundamentalisme. És imprescindible lluitar contra els qui son
capaços de defensar les morts innecessàries.
I per últim no puc estar-me de posar per escrit allò
que em preocupa: bombardejar una ciutat síria és la
sol·lució a la matança de Paris? Fa que la vida a les
nostres ciutats europees sigui més segura?. Com entendre l’assassinat d’ostatges (un noruec i un xinés)
en venjança pels bombardejos.
icveuiasab@gmail.com

En el ple del mes d’Octubre vam presentar una moció per tal de buidar de contingut l’empresa SABURBÀ.
Val a dir que tots els partits la van rebutjar.
Explicant els motius de forma molt resumida:
1.- Les funcions que actualment està executant
SABURBÀ, són d’una eﬁcàcia molt reduïda.
2.- Demostrar la falta de transparència que hi ha
en els informes dels comptes anuals de SABURBÀ.
Primer motiu. La gestió: Els quatre blocs que està
teòricament executant SABURBÀ i la seva situació
són:
1.-Aparcament del Vall Palau: Està paralitzada o
molt alentida tota la gestió.
2.-Parc Solar Fotovoltaic: Per vandalisme o un
manteniment inadequat aquest parc està en un funcionament reduït i el seu rendiment és inferior al
previst.
3.-Escola de música: El seu funcionament és correcte, però podria ser igual o millor si ho portés la
regidoria de Cultura o Ensenyament.
4.-Patronat: el mes de Setembre vam presentar
una moció per canviar l‘estructura actual del Patronat, que consistia principalment en traspassar-lo a la
regidoria d’esports i posar en marxa el “Consell Municipal de l’Esport”. I va ser aprovada per unanimitat, per
tant es pasarà la regidoria.
Segon motiu: Els comptes anuals. Dins dels comptes i com existències, cal senyalar que el Poliesportiu

Sonia
Aranda
PP
Al mes d’octubre vam aprovar les ordenances
municipals per 2016. És un tema molt important ja
que són els impostos que tots paguem i d’on traiem
els diners per fer els pressupostos. El primer punt a
destacar és la possibilitat que hem tingut de negociar i aportar les nostres peticions a les ordenances.
D’aquesta manera s’han pogut fer unes ordenances
més completes i amb més consens.
Des del PP hem aconseguit la congelació del IBI,
que ens afecta a tots, i hem anat un pas més enllà
aconseguint una subvenció del 30% en el rebut a les
persones més grans de 65 anys que ﬁns ara tenien un
descompte del 20%.
Hem trobat adient la pujada de l’IAE a les empreses per tal de fer un nou pla d’ocupació, que és un
tema molt important per nosaltres, i cada any en la
negociació dels pressupostos en demanem un mínim de dos. Pel que fa a la promoció, una altra línea
important per nosaltres, hem aconseguit uns bonus,
uns descomptes afegits als que ja existeixen d’un 10%
més, per aquelles empreses que lloguin el nostre
Teatre Núria Espert un mínim de 3 cops l’any, i que se
li doni una projecció com a sala de congressos, amb el
que comportaria un beneﬁci del sector de l’hoteleria
de la ciutat, potenciant així el comerç local.

11 de setembre, el qual SABURBÀ va gestionar la seva
construcció i posta en marxa, es va inaugurar el mes
de maig del 2011.
Segons l’informe dels comptes del exercici del
2013, en l’apartat 4.7 (existències) i en referència al
complex esportiu (piscina i l’equipament esportiu de
tota la instal·lació), a la pàgina 21, diu textualment que
: “la societat ha donat per complerta la seva encomana
i per tant ﬁnalitzada l’execució de l’encàrrec de gestió, posant a disposició de l’Ajuntament la recepció de
l’equipament esportiu”.
Avui encara està pendent aquest traspàs. El valor
d’aquesta existència segons diu l’informe dels comptes anuals de SABURBÀ és de quasi 6.000.000 €.
Es a dir, s’inaugura el maig del 2011, i el març del
2014, s’aprova l’informe de comptes de SABURBA, on
diu que tot es pot traspassar a l’ajuntament. I avui ens
diuen que no es traspassa perquè hi ha una deﬁciència
tècnica i a més l’empresa que la va construir està en
concurs de creditors.
NO ESTÀ GENS CLARA NI LA GESTIÓ, NI LA SITUACIÓ ACTUAL DELS COMPTES. Hi ha una existència valorada en uns 6.000.000 d’€, i que està integrada en una empresa municipal que té un pressupost
d’aproximadament 300.000 €
QUÈ ENS AMAGEN L’AJUNTAMENT I SABURBÀ??
ON ÉS LA TRANSPARÈNCIA QUE VA PROMETRE
L’ALCALDE??

Ordenances 2016
I per últim, tenim el compromís de l’equip de govern
de la creació d’una normativa que reguli l’incivisme
respecte de les persones que tenen animals de companyia i que no recullin les seves deposicions.
Entenem que una oposició responsable és aquella que dintre de les seves possibilitats fa una política
municipal constructiva, d’aportacions, realista, sense demanar la lluna, coses impossibles que ens donin
l’excusa o la justiﬁcació de votar No per sistema.
No volem deixar passar la actualitat general que
ens afecta directament a tots i que és valorar la situació actual al Parlament. No entenem aquest govern que es permet saltar-se la llei, la Constitució,
l’Estatut i ﬁns i tot proclama desobeir la resolució
del TC. Quan un està a política ha de predicar amb
l’exemple i el que no entenem és quin exemple dóna a
tots els catalans quan veiem que els nostres dirigents
no només no respecten la llei sinó que estan disposats
a “vendre’s” al grup més radical per tal d’aconseguir
la presidència de la Generalitat. Un govern que ﬁns
ara no ha treballar més que per la independència, ignorant les necessitats socials i d’ocupació dels ciutadans, que demana ajut al FLA perquè no pot pagar a
les farmàcies, per exemple, però que no escatimen a
l’hora de promocionar un estat independent.

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Joan
Gaspà
CiU

La gestió i els comptes
de l’empresa municipal
SABURBÀ
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