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Preàmbul
Les persones i organitzacions integrants de la candidatura de Sant Adrià en Comú
per a les eleccions municipals del 26 de maig d’enguany, sempre hem tingut la ferma
voluntat d’estendre la lluita més enllà de l’entorn immediat i en aquest sentit hem
mostrat de forma reiterada la voluntat de participar en projectes i candidatures
d’unitat popular que aglutinin el màxim nombre d'agents polítics i socials, tan
col·lectius com a persones individuals que treballin de forma activa per la
transformació política i social del nostre territori.
Considerem que compartim tant la seva valoració crítica del model de ciutat com la
seva diagnosi.
Entenem que a partir de les diferents visions col·lectives i la seva pluralitat es donen
les condicions per valorar els beneficis d’impulsar aquesta candidatura municipal. Una
candidatura àmplia i assembleària que permeti desenvolupar un municipalisme de
ruptura amb l’objectiu estratègic i comú de construir un contrapoder popular
municipalista d’abast local i nacional, una candidatura que permeti retornar els
debats polítics i els àmbits de decisió al poble i al territori, és a dir, reterritorialitzar
la política actualment allunyada de la ciutadania i dels seus drets, amb una visió
municipal arrelada en la gent del nostre municipi.

Valors de la candidatura
Volem definir la candidatura a partir d’un conjunt de valors que us proposem però
també d’un conjunt de principis i compromisos que permetin establir un marc de
treball orientat a desplegar la conquesta del carrer i les institucions a partir de
l’autoorganització popular.


Primer, les persones: Candidatures que posin en el centre els drets de les
persones i la justícia social. Treball, habitatge, equitat, drets socials, educació,
en definitiva, la vida al centre de les polítiques municipals. Volem guanyar les
institucions per posar-les al servei de les persones i del bé comú.



Municipalista: Més municipalisme vol dir més autonomia i més democràcia.
Quan parlem de municipalisme, parlem del conjunt de forces transformadores
(públiques i socials) que defensen i s'organitzen per ampliar la democràcia
participativa i directa. Volem aprofundir en l'aplicació d'aquests principis, ja
sigui fomentant formes de gestió d'usos de la propietat alternatius a la
privada o aplicant reglaments de participació.
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Avui sabem millor que mai (i els atacs que estan rebent els ajuntaments del canvi i
l’autonomia i finançament municipal així ens ho confirmen) que la construcció d’un
projecte de transformació social com el que defensem ha de tenir el seu fonament
en l’espai local. En polítiques i estratègies municipals que construeixin cohesió social,
i al temps promoguin una transformació cultural imprescindible per avançar en la
direcció d’un canvi social, econòmic i polític; i fer-ho des de baix, des de la base, des
de la ciutadania i les organitzacions i moviments socials de tota mena alineades amb
aquest objectiu de formes molt diverses.
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Anticapitalista: La confluència ha d’apostar per fer una política a favor de la
ciutadania aplicant polítiques per afavorir l’economia social i solidària, la
gestió col·lectiva dels recursos públics, un nou model energètic i de mobilitat.



Eficient, Transparent i Oberta: Una administració pública eficient, honesta,
transparent i oberta. Acabem amb els privilegis polítics i el caciquisme des de
l’àmbit més proper. Promovem polítiques de transparència i rendiment de
comptes per facilitar el control ciutadà, la participació i la col·laboració en una
administració oberta a la intel·ligència col·lectiva.



Feminista: La confluència ha de treballar per una equiparació total de drets
i deures entre homes i dones, aportant polítiques equitatives per aconseguir
que aquesta desigualtat es trenqui. Incorporar la perspectiva de gènere a
totes les àrees municipals, feminitzar les agendes, les pràctiques, les
polítiques.



Integradora: Construir consensos per avançar juntes. Afrontem els diversos
punts de vista i interessos d’unes candidatures obertes i participatives des de
la col·laboració, la deliberació per a l’enteniment i la cerca de les millors
solucions que ens puguin aplegar a totes per avançar en els objectius comuns.
Sumem forces per transformar la realitat des de la diversitat i l’apoderament
ciutadà, amb la voluntat de representar la majoria.



Laica: La confluència ha d’apostar per una laïcitat total, deixant per l’àmbit
privat el sentiment religiós, tractant a totes les organitzacions religioses com
una altra associació més del municipi.



Ecologista: La confluència ha de tenir un marcat perfil de lluita vers el medi
ambient, en un municipi molt castigat. Les seves polítiques han d’estar
orientades a millorar la qualitat del medi ambient i per tant del nostre planeta.



A favor de la construcció de la República Catalana lliurement
federada: La confluència ha de permetre treballar per aconseguir uns
processos constituents que facilitin a Catalunya i a la resta de l’estat espanyol
l’arribada d’una república catalana lliurement federada, i amb valors d’una
esquerra transformadora.



Antifeixista: Volem una candidatura que sigui un bastió contra el feixisme,
cal treballar de manera ferma per eradicar el feixisme de la nostra societat,
per això cal tolerància zero amb el feixisme i les organitzacions, col·lectius o
persones que el practiquin o facin apologia.



Anticapacitista: Volem una candidatura que treballi sempre a favor de la
diversitat funcional, que defensi una societat diversa i inclusiva on totes les
persones puguin exercir els seus drets com a ciutadans amb absoluta
normalitat, que puguin desenvolupar-se, apoderar-se i autorrealitzar-se com
a persones al màxim nivell. Avui dia això implica transformar la societat per
garantir que disposin de la màxima autonomia possible, això vol dir, la
màxima autonomia que permeti el coneixement universal, la ciència i la
tecnologia del nostre temps.
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Prioritats principals
Com a eixos principals de la nostra candidatura hem d’assenyalar els següents:


Lluita contra la pobresa en totes les seves expressions però en especial contra
la pobresa infantil i de la gent gran.



Economia municipal: Auditoria de la despesa, captació d’activitats que generin
valor, lluita contra l’atur.



Educació: Davant l’absentisme i l’abandonament escolar, potenciar
l’acompanyament i la implicació de les administracions, de la família i de tota
la comunitat en l’educació.



Transparència, publicació de dades, memòries, pressupostos, licitacions,
govern obert.



Foment de la participació ciutadana en la presa de decisions.



Medi ambient: Manteniment i millora del riu Besòs i lluita contra la
contaminació.



Cercar més independència econòmica: La dependència econòmica de
l’Ajuntament de Sant Adrià respecte a d’altres institucions és massa gran i la
seva representació en els òrgans decisoris d’aquestes és molt modest.



Sostenibilitat & Assistència: Tractar de substituir actuacions assistencials
d’ajut per solucions sostenibles. Fomentar una ciutadania autònoma i
capacitada per afrontar les seves necessitats quotidianes de manera
autosuficient.



Elaboració de propostes per a transformar la ciutat i les institucions de
forma col·lectiva a partir del treball que ja s’està realitzant, però abans
d’això s’ha de:



o

Determinar la situació actual (què, com, qui, quan, fins quan, per
què…) en els diferents àmbits i avaluar-la. Conèixer els màxims
detalls possibles abans d’actuar.

o

Sumar les aportacions dels moviments socials, veïnals i sindicals
amb les dels tècnics i treballadors dels diferents sectors, amb les de la
gent políticament organitzada, i amb les contribucions de la ciutadania
en general.

o

Ser realistes (possible/impossible), ja que ens podem plantejar
qualsevol objectiu però serà necessari saber si estem en condicions de
satisfer-lo o no.

Guanyar espais per a la participació de la ciutadania mitjançant nous
instruments d’articulació social o potenciant els existents.
o

Diàleg amb tothom per trobar solucions als problemes de la ciutat.
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o

Creació de canals de comunicació permanents amb formacions
polítiques, teixit social, ciutadans, empreses, bancs, ONG i altres
institucions.



Transparència i divulgació: Informació de la gestió i del funcionament
municipal a l’abast de tothom. Divulgació dels mecanismes de gestió de
l’Ajuntament, els treballs de les regidories, Ens municipals, institucions
supramunicipals participades, explicació de pressupostos i de les despeses
materialitzades, etc. En definitiva, obrir el coneixement als ciutadans.



Seguiment de projectes i propostes: elaboració de mètriques.
Elaboració dels indicadors que permetin precisar l’estat actual i que siguin
comparables i alhora que serveixin, en la mida del possible, per a quantificar
l’objectiu de les accions de govern i el seu seguiment.
Exemples:
Estudis estadístics sobre l’opinió dels adrianencs en temes com neteja,
seguretat i recollida d’escombraries.

o

Recopilació de dades de l’atur (per barri, perfil, edat, formació…).

Negociació
o

Amb bancs i empreses.

o

Amb els projectes municipals dels nostres veïns, en especial Santa
Coloma i Badalona, per fer front Comú per erradicar els problemes que
compartim.

o

Amb les Administracions: Canvi d’estratègia en les negociacions amb
les administracions distribuïdores de recursos (Consell Comarcal,
Diputació, Àrea Metropolitana de Barcelona, Generalitat…). És
necessari que a Sant Adrià hi hagi una font d’ingressos sostenible i
respectuosa amb el veïnat, que ajudi a ser menys dependent
econòmicament.
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Programa electoral
Aquest programa ha estat elaborat durant el mes d’abril i maig de 2019, fruit de
debats interns i diferents reunions mantingudes amb persones i entintats del nostre
municipi.

Prioritats i elements transversals
Crearem els espais necessaris que permetin la participació de la ciutadania per a
desenvolupar en comú el model de ciutat que volem: Inclusiva, justa, integradora,
sostenible, ecològica, cívica, pròspera...


Potenciarem els consells de barri i sectorials, com eix principal de govern
participatiu.



Reformarem el Reglament Orgànic Municipal (ROM) per a facilitar l'accés de
la ciutadania al seu govern municipal.



Acomplirem les mocions aprovades com les de contractació pública socialment
responsable, seguiment dels nivells de contaminació d'aire aigua i males olors,
adequació i seguretat del Parc Besòs, inventari d'habitatges buits, solars,
locals de lloguer, entre d’altres.



Realitzarem estudis, definirem indicadors de seguiment, actualitzarem el
portal de dades obertes de l'Ajuntament on publicarem en format obert i
potenciarem la creació d'observatoris de dades.



Ampliarem la publicitat i la informació en els processos de contractació.

Cercarem l'eficiència i la transversalitat en la gestió municipal:


Treballarem per eliminar despeses innecessàries i tractarem d'aprofitar
màxim els recursos públics

al



Fomentarem les iniciatives on es col·labori entre els departaments de
l'Ajuntament.



Creació d’un departament municipal de compres centralitzades per a la
reducció de despeses.
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Ho farem de forma Oberta i Transparent, rendint comptes periòdicament en
audiències públiques:
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Implantació de la seu electrònica, simplificació de tràmits, sense perdre
garanties.

Treballarem per unes ciutats sense fronteres on Sant Adrià de Besòs lideri la
coordinació metropolitana.

1. Per una ciutat de les persones i els seus drets socials, la
cohesió, la diversitat i la convivència.
1.1 Sense pobresa ni exclusions socials
1.1.1 Dret a l’habitatge – Desnonaments



Inventari d’habitatge buit i treballar amb les empreses i propietaris per a la
creació d’un parc de lloguer a un preu raonable i social (moció que vam
presentar i que es va aprovar en el període entre 2015-2019 que no s'ha
desenvolupat).



Treballar conjuntament amb els moviments socials la lluita contra els
desnonaments, per donar compliment a la moció en què Sant Adrià de Besòs
es convertia en ciutat lliure de desnonaments.



Reformulació i ampliació de les funcions i atribucions del Pla de Besòs.



Mantenir i incrementar el sol públic així com incrementar l’habitatge públic.



Fomentar la masoveria urbana (contracte pel qual la persona propietària
cedeix l’ús temporal d’un immoble a canvi que la cessionària hi visqui i el
rehabiliti). Crear una guia de bones pràctiques, fent publicitat d’aquesta opció,
i crear un registre per posar en contacte propietàries i masoveres.
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1.1.2 Pobresa


Treballarem perquè les famílies puguin ser independents econòmicament pels
seus mitjans.



Desenvoluparem un pla de xoc per lluitar perquè cap família pateixi la pobresa
energètica, i exigirem i pressionarem amb tots els mitjans municipals
disponibles, a les empreses subministradores.

1.1.3 Educació: equitat, igualtat i qualitat
En les dades del padró hi ha una dada impactant, la qual cal estudiar amb caràcter
d'urgència, i és que el 26,6% de les 612 persones que es declaren analfabetes tenen
entre 20 i 29 anys.



Treballar amb tots els col·lectius (Associacions de Famílies d'Alumnes [AFA’s],
escoles, institucions, moviments socials...) per lluitar contra l’abandonament
i el fracàs escolar.



Farem servir tots els elements al nostre abast per dotar a les escoles públiques
de Sant Adrià dels recursos suficients, i que l'assignació de places als col·legis
de la ciutat deixi de ser un patiment per a les famílies.



Fomentarem la socialització dels llibres i reutilització de material escolar per
afavorir l’estalvi familiar.



Impulsar i dinamitzar la creació de la Coordinadora d’AFA’s, on estigui
representada tota la comunitat educativa de la nostra ciutat,. Un espai de
debat i propostes per a la millora de l’educació de les nostres filles i fills.

1.1.4 Cultura per a pobles i ciutats creatives i inclusives


Fomentar espais intergeneracionals per practicar la transmissió de la història
oral de la nostra ciutat.
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(Reproduïm nota de l'anuari estadístic Nota 1: Al Padró poden constar com analfabets
dos tipus de persones, a saber: a) Les persones que realment ho són i b) Les persones
que es van empadronar erròniament com a analfabets i mai han sol·licitat l'esmena.
S'està treballant en eliminar la causa segona però encara pot haver-hi incidència).
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Treballar per un arrelament real de les persones al seu municipi, construint
una identitat de ciutat.



Creació d’un circuit cultural local (música, dansa, teatre…) per a donar més
oportunitats als i les artistes locals.



Potenciar els espais municipals de cultura de tots els barris per encabir nous
usos i dinamització del moviment cultural de Sant Adrià.

Impulsar la memòria històrica i democràtica de la ciutat



Impulsar i donar coneixement dels espais i fets històrics esdevinguts a la
nostra ciutat.



Creació del “Front Litoral de Memòria Històrica” per explicar i senyalitzar amb
un panell informatiu els fets succeïts a l’antiga FECSA, l’abril de 1973, on a
causa de les protestes per aconseguir millores laborals, el treballador Manuel
Fernández Márquez, va ser assassinat per la policia.



Col·locació de panells fotogràfics permanents al llarg del Parc de la Pau.



Endreçar el panell en memòria de les onze dones afusellades al Camp de la
Bota entre 1939 i 1940. Endreçar panell informatiu sobre el Camp de la Bota.



Elaborar, en coordinació amb els municipis veïns amb passat industrial, amb
indústries com la Bultaco, Biscuter, Can Baurier, Celo, Polidor … un itinerari
d’interès obrer, industrial i democràtic, degudament assenyalat i publicitat.
Totes aquestes actuacions quedaran emmarcades dins del Camí de Memòria i
Pau.

1.3

Esport per a tothom



Revisió del Pla Director d’Activitats Esportives per tal d’optimitzar els recursos
esportius de la ciutat.



Valoració exhaustiva del Poliesportiu Ricard per la reobertura del gimnàs i de
la piscina, d’una manera sostenible.



Municipalització del Poliesportiu Marina Besòs per dotar un espai de qualitat a
primera línia de mar, gestionat pel i per al municipi.
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Creació del Consell municipal de l’esport on es fomenti l’esport a tots els
nivells i edats.

1.4

Salut



Ampliar els recursos i serveis de suport per la cura de les persones cuidadores
perquè són puntals de la nostra societat.



Recuperar el servei de planificació familiar al municipi per a cura dels nostres
veïns i veïnes.



Exigir al Departament de Salut, un estudi exhaustiu de la prevalença de
malalties, especialment les derivades dels efectes de la contaminació que
pateix la societat.



Anàlisi de la situació actual del ventall de serveis i tràmits que ofereix
l’Ajuntament i potenciar la seu electrònica 24/7, sense restar valor a l’atenció
directa, i si s’escau, l’ampliació de recursos necessaris per continuar oferint
un bon servei a la ciutadania.



Oferir el servei de la compulsa de documents oficials de forma gratuïta,
mitjançant el servei de la Policia Local.



Potenciarem la substitució de les sancions administratives per serveis a la
comunitat, i agilitzar la tramitació d’aquestes.



Reforç dels serveis jurídics de l’Ajuntament per defensar els interessos del
propi Ajuntament i per tant de la seva ciutadania.



Impuls de la carta de serveis municipals. La ciutadania ha de conèixer els
serveis oferts per les institucions.

1.6 Diversitat - Diversitat funcional


Farem una anàlisi de la situació actual i pla de xoc per a la construcció d’una
ciutat lliure de barreres arquitectòniques i adaptades a la diversitat funcional
de les persones.
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1.7 Interculturalitat - Nova ciutadania i minories ètniques


Tolerància zero a qualsevol tipus de racisme i xenofòbia, feixisme i qualsevol
altre mena d’expressió d’odi o discriminació.



Farem campanyes institucionals per afavorir la convivència i desmuntar
informacions errònies que fomentin qualsevol expressió d’odi o discriminació
per raó de naixement raça, sexe, orientació sexual, religió, ideològic o
qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

1.8 Identitat de gènere, sexual i afectiva


Treballar amb els col·lectius LGTBi+ campanyes de difusió educatives, de
coneixements de serveis, per tal de garantir tots els drets de totes les
persones.



Iniciarem els procediments necessaris per implementar un cos de policia de
proximitat i focalitzat en la resolució dels problemes més quotidians.



Exigirem al departament de l’Interior de la Generalitat de Catalunya,
l’ampliació de recursos humans i materials per garantir la seguretat en tots
els barris de la ciutat.



Dissenyar i portar a terme un sistema d’enllumenat públic que vetlli per la
seguretat de les persones, en carrers actualment poc il·luminats.



Treballar conjuntament amb la Policia Local, el redimensionament adequat
per oferir un servei 7/24 amb garanties tant per la població com pel propi cos.

1.10 Convivència ciutadana i civisme


Fomentarem el civisme entre tots i totes de forma activa. Millorar la
convivència, l'ús adequat dels espais comuns, que afavoreix la higiene i
manteniment del mobiliari públic, dotant dels recursos necessaris per a la
realització de campanyes eficients de civisme, implicant transversalment
Policia Local, diferents serveis municipals, ciutadania, moviments socials,
culturals, esportius i educatius, entre d’altres, de la nostra ciutat.
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Afavorirem, com a mesura educativa, la permuta de les sancions per
incivisme, sempre que viable, per treball a la comunitat.



Promourem la mediació i la conciliació en els conflictes de proximitat.

1.11 Cohesió social


Treballarem per la cohesió social, el desenvolupament autònom i la igualtat
d'oportunitats a TOTS els barris de la ciutat.



Potenciarem la mesa d'inclusió com espai transversal de trobada entre
departaments de l'Ajuntament, altres administracions, entitats i ciutadania en
general.



Anàlisis dels espais destinats a l’oci dels animals i creació, si s’escau d’espais
exclusius i de qualitat pels animals de companyia.



Coordinació amb els municipis de Barcelonès per a la millora del Centre
Comarcal d'Animals de Companyia del Barcelonès.

1.13 Entitats del tercer sector, Pau i Solidaritat


Potenciar el Consell de Solidaritat amb els recursos necessaris, perquè
continuï sent un instrument del municipi i les seves entitats en la recerca de
recursos per potenciar l’educació de la Pau i Solidaritat.



Elaborar un protocol equitatiu i reglat, d’atorgament d’ajudes, aportacions de
terceres empreses o subvencions, per a les entitats del municipi utilitzant
l’actual sistema del Consell de Solidaritat.

1.14 Feminisme i Igualtat


Actuar sobre les conclusions de l’estudi urbanístic feminista perquè la nostra
ciutat sigui segura i de confiança per a totes les dones.
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Potencial el paper del Consell Municipal de les Dones, en les polítiques
formatives i de sensibilització.



Treballar amb els municipis del Barcelonès Nord, per a la creació de la
Universitat d’estiu de Gènere.



Dotar dels recursos necessaris al Centre d’Informació i Orientació a la Dona
(CIOD).

1.15 Gent gran


Farem un estudi per valorar la necessitat d’ampliar el nombre d’habitatges
tutelats.



Portarem a terme un control exhaustiu i fiscalització dels serveis de Teleassistència i l’assistència a la llar que reben els nostres majors.



Es treballarà, parlant amb les institucions supramunicipals, per a la creació
d’una residència de gent gran pública, que doni resposta a les necessitats de
la gent gran de Sant Adrià.



Creació d’un consell municipal de joves, impulsor dels processos participatius
en les polítiques de joventut: oci, salut sexual, conductes additives, accés a
l’habitatge, atur juvenil.

1.17 Infància


Treballar coordinadament amb les entitats i centres educatius, per oferir una
oferta de lleure d’estiu suficient i de qualitat a la ciutat, oferint un punt
d’informació centralitzat.
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2. Per una nova economia ecològica i creadora d’ocupació,
feta entre tots i totes
2.1. Finances locals, socialment i ambientalment sostenibles Hisenda
2.1.1 Responsabilitat social


Aplicarem clàusules de responsabilitat social en la contractació publica.



Pressupostos que afavoreixin la implantació d'empreses que aportin valor,
ocupació, sostenibilitat i respecte al medi ambient.



Des de l’ajuntament i les empreses públiques no es durà a terme cap
col·laboració amb les empreses de treball temporal.



Anàlisi exhaustiu de les despeses municipals amb l’objectiu d’eliminar les
innecessàries i tractar d'aprofitar al màxim els recursos públics.



Fomentarem les iniciatives on es col·labori entre els departaments de
l'Ajuntament de forma transversal.



Creació d’un únic departament municipal de compres centralitzades per a la
reducció de despeses.



Implantació de la seu electrònica, simplificació de tràmits sense perdre
garanties.



Estudi i optimització per les despeses energètiques dels equipaments
municipals.

2.1.3 Fiscalitat justa, pressupostos participatius.


Potenciarem una política fiscal i d’ajuts progressiu, tenint en compte els
ingressos de les persones.

Programa electoral 2019 – Versió 1.1 – Sant Adrià en Comú

2.1.2 Finances locals

19



Implantació de pressupostos participatius a partir de 2020, en què els diners
destinats vagin augmentant progressivament.

2.1.4 Captació d’ingressos.


Major seguiment del deute que altres administracions tenen amb el municipi



Estudiar aplicació de tasses per contaminació a les empreses.



Repassarem la taxa per utilització privativa de l’ocupació dels terrenys de
Domini Públic Local per a conduccions als sectors regulats: electricitat, gas,
hidrocarburs, telefonia mòbil o aigua.



Revisar política de bonificació d’IBI i estudiar l’ampliació de terminis fins a 4.



Treballar amb visió metropolitana i/o comarcal, coordinar-nos i promovent la
col·laboració en el disseny de les polítiques d’ocupació.



Establir un espai permanent de coordinació entre els diferents departaments
de l’ajuntament amb l’objectiu d’abordar tot el circuit d’inserció laboral des de
la detecció fina a la incorporació laboral, passant per la formació. Diagnosticar
per planificar.



Exigir als organismes supramunicipals més inversió per tal que duguin a terme
les seves obligacions en les competències de foment de l’ocupació i que aquest
sigui de qualitat.

2.2.1 Comerç proximitat


Compromís amb el comerç de barris, i fomentar la seva presencia a les noves
tecnologies.



Al mercat municipal licitarem una parada destinada a dinamitzar les
pràctiques de comerç just i productes de kilòmetre 0.
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2.2.2 Turisme local de qualitat, responsable i sostenible


Limitarem la concessió de llicències per pisos turístics, establint un topall
màxim per barris i àrees, sempre de forma consensuada amb les associacions
veïnals i/o comunitats de veïns i veïnes.



Promoure un paquet de turisme local i cultural, basat ens els diferents eixos,
com l’ecologisme amb la desembocadura; artístic, cultural, passat industrial,
memòria històrica...

2.2.3 Reindustrialització sostenible


Portar a terme el Pla de millora real dels polígons industrials i cercar els
recursos necessaris per començar l’aplicació d’aquest. Un model d’Indústria
basat en l’economia social i solidària, que aporti valor afegit i defugi de la
temporalitat, precarietat i mecanització.



Seguiment i fiscalització del compliment del contracte de neteja i la suficiència
d'aquest.



Dignificar l’espai del mercat d’encants perquè puguin desenvolupar la seva
feina d’una forma més digne i treballar conjuntament amb els marxants per
garantir el mantinent de la zona.

2.3.1 Mobilitat


Estudi per a la instal·lació de Marquesines a la totalitat de parades de bus.



Ampliació del carril bici per facilitar els recorreguts interns i les connexions
amb altres carrils bicis de municipis propers.



Exigir a TUBSAL i AMB, l’arribada d’un bus a les instal·lacions del poliesportiu
Marina Besòs i per tant a la zona de la platja.

Programa electoral 2019 – Versió 1.1 – Sant Adrià en Comú

2.3. Un urbanisme de valors. Una ciutat per viure i conviure –
Urbanisme

21

2.4. Agricultura i medi urbà
Sant Adrià molt abans de ser industrial havia sigut una zona agrícola, fins i tot
una zona vinícola, però a poc a poc aquest sector es va anant perdent per
transformar-se en una zona industrial, referent a l’àrea metropolitana de
Barcelona. Però aquesta transformació també va provocar que un cop
desmantellada aquesta industrial, quedés un sòl i subsòl altament contaminant.


Aconseguir primer, amb un estudi rigorós sobre l’estat del sòl i subsòl de
zones potencialment recuperables per una destinació de recuperació agrícola,
que integrés la formació i l’educació en els seus objectius, i al mateix tems
d’espais verds per a la ciutadania.



Potenciar la construcció d’horts urbans a cada barri on es puguin dur a terme
activitats intergeneracionals, amb un alt valor educatiu i de benestar social.

3. Per la qualitat democràtica



Realitzarem estudis i definirem indicadors de seguiment de les actuacions.



Eliminació progressiva de contractes a empreses que ofereixen serveis que
des del mateix ajuntament es poden oferir.

3.2. Transparència


Ampliarem la publicitat i la informació en els processos de contractació.



Actualitzarem el portal de dades obertes de l'Ajuntament on publicarem en
format obert.



Implantació, tal com indica la llei de l’Administració Electrònica, dotant de
recursos necessaris.
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3.3. Participació ciutadana


Dotarem en el Regim Orgànic Municipal (ROM) d’eines de participació real a
la política municipal.



Compromís de fer espais decisoris i vinculats en projectes de barri i de ciutat.

3.4. ROM


Reformarem el Reglament Orgànic Municipal (ROM), ja que l’actual data de
1987. Uns dels objectius serà facilitar l'accés dels adrianencs i les
adrianenques al seu govern municipal i viceversa.

3.5 Pel laïcisme


La institució, des d’un punt de vista institucional totalment laic, respectarà a
totes les creences religioses amb igualtat.

4.1 Ecologia - Conservació llera, desembocadura del riu Besòs
i aqüífer


Incrementarem la protecció ecològica de la llera i desembocadura del riu
Besòs.



Farem seguiment i sancionarem, si s’escau, els abocaments, tant de
substàncies com d’aigua, fora dels límits tèrmics.



Vetllarem per mantenir i incrementar de forma natural la biodiversitat del riu.



Treballarem amb el Consorci de Besòs, apostant per la implantació de flora
autòctona a la llera del riu.



Cercarem nous usos per al parc fluvial intentant dotar al parc de serveis
necessaris per a la millora d’infraestructures de confort i accessibilitat que
faciliti a totes les persones, sense exclusió, com per exemple bancs, punt de
refresc i hidratació.
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4.2 Economia verda i circular


Promoure projectes integrals de millora i rehabilitació d’edificis i habitatges
buscant l’optimització energètica, adequació normativa, equipaments
necessària (ascensors, eliminació barreres arquitectòniques...)



Prioritzar la inversió en sectors d’activitat com energies renovables, mobilitat
o la indústria ecoeficient.



Promoure una campanya per impulsar el Certificat d’empresa socialment
responsable.



Fomentar el reciclatge, el lloguer, l’intercanvi i l’ús compartit com a alternativa
a la venda i per promoure l’ampliació de la vida útils dels productes i la
maquinària.



Establir un espai permanent on planificar l’estratègia de transició cap a
l’economia verda, on participin diferents departaments de l’ajuntament,
empresaris, teixit industrial, xarxes de suport, ens supramunicipals, etc.



Treballarem coordinadament amb els moviments socials per millorar la
qualitat de l'aire, eradicar les males olors, reduir la contaminació per soroll i
controlar la contaminació dels sols.



Treballar amb les administracions dels municipis veïns i entitats socials per
una coordinació real i permanent sobre la situació mediambiental.

4.3.1 Contaminació ambiental


Seguiment de dades de contaminació i demanar ampliació dels punts de
mesura de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica al
marge dret del riu, així com els paràmetres a controlar, donant compliment a
la moció aprovada al ple municipal del passat maig de 2017.



Plantejarem el tancament o trasllat de la incineradora de deixalles TERSA.
Mentre que la planta de Valorització Energètica continuï funcionant, exigirem
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que el seguiment de les emissions sigui continua i també es facin en el procés
d’engegada de la planta.


Tanatori si, Crematori no. Revisarem tot el procediment administratiu de
planificació urbanística, venda i adjudicació de permisos municipals per
detectar si hi ha hagut alguna irregularitat en tot el procés.

4.3.2 Contaminació lumínica


Estudi dels fanals del municipi i valorar la seva renovació, tenint en compte
els factors de contaminació lumínica, estalvi energètic i seguretat viària.

4.3.3 Contaminació acústica


Exigir a l’administració competent la instal·lació de pantalles fono-absorbents
durant aquest mandat, a l’Autopista C-31.

4.3.4 Contaminants hormonals
Executarem la moció aprovada al ple municipal d’octubre de 2018, per limitar
l’exposició dels disruptors endocrins al món local.

4.3.5 Contaminació odorífera


Cercarem solucions definitives als mals olors i farem complir els protocols en
cas d'episodi de contaminació donant compliment a la moció presentada al ple
municipal del juny de 2018.

4.3.6 Educació ambiental


Engegar campanyes per la reducció de residus domèstics, per reduir l’impacte
mediambiental.



Engegar campanyes educatives sobre el medi ambient i contaminació,
destinades a la ciutadana, escoles i instituts per treballar conscienciació.
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4.3.7 Gestió de residus


Acomplirem les mocions aprovades al juny i novembre de 2018 sobre l’amiant,
per fer un inventari, calcular l’impacte econòmic i cercar vies de finançament
per l’eliminació tant en edificis públics com a privats.



Potenciarem el reciclatge, lloguer, intercanvi i ús compartit com a alternativa
a la venda i per a promoure l’ampliació de la vida útil dels productes i
maquinària i treballarem en tasques de conscienciació sobre la necessitat de
la reducció de residus de forma dràstica.

5. Front Litoral


Treballarem a fi que el Front Litoral sigui un espai per a la ciutadania i que a
la vegada pugui ser un nucli d'investigació i desenvolupament de noves
tecnologies a l’àmbit d’energies renovables i nous models productius,
d'economia sostenible respectuosa amb el medi ambient i generadora
d'ocupació. Per això caldrà un replantejament del Pla Director Urbanístic
(PDU).

6.1. EUSAB


S'estudiarà la possibilitat de canalitzar i comercialitzar l'aigua freàtica
mitjançant aquesta societat municipal.



El funcionament del servei de grua municipal durant els caps de setmana no
és ni eficaç ni eficient. Estudiarem conjuntament amb Policia Local quina seria
la millor manera de satisfer aquest servei tot valorant renunciar a la seva
subcontractació a una tercera empresa.
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Cal repensar el Consorci de La Mina. El pla de transformació està esgotat, cal
renovar-lo i centrar-lo en les millores socials, en el benestar i possibilitats dels
habitants del seu àmbit d'actuació. A banda d'una agenda social i educativa,
caldrà marcar un itinerari per millorar l’ocupació.



Obrirem el Consorci al barri. Es rendiran comptes periòdicament a entitats,
associacions i veïns que participaran tant en la definició de línies estratègiques
del nou pla de transició com en la implementació de les iniciatives de millora.



Revisarem els programes socials, educatius de forma exhaustiva per veure
possibles millores.



És difícil justificar que després de 20 anys de funcionament no hi hagi
indicadors socioeconòmics bàsics públics com l'atur, renda familiar disponible,
índex de desenvolupament... en el seu àmbit d'actuació. És bàsic per veure
l'evolució. Crearem un observatori socioeconòmic públic.



Les dades del padró sobre els estudis dels majors de 18 (dades que com
s'indica en l'anuari estadístic cal "prendre amb cautela") indiquen que el
65,2% de persones que consten com analfabetes resideixen al barri de La
Mina. Després de pràcticament una generació de pla de transformació que hi
hagi 399 persones que s'hi declarin es comenta sol. Treballarem per reduir
aquest indicador des del Consorci (i a tot el municipi).



Cada membre del Consorci haurà de complir amb la funció i responsabilitat
que justifica la seva presència i càrrec en el Consorci. Considerem molt pobres
els resultats de les últimes legislatures amb el volum d'Administracions
(Ajuntament, Generalitat, Diputació) serveis i departaments:

o

Generalitat:
▪

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

▪

Departament de Territori i Sostenibilitat

▪

Departament d'Interior

▪

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

▪

Departament d'Ensenyament

▪

Departament de Cultura

▪

Departament de Salut

▪

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

▪

Departament de la Presidència
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o

Diputació de Barcelona:
▪

o

o



Àrea d'Atenció a les Persones

Ajuntament de Sant Adrià:
▪

Alcalde

▪

7 regidors no de govern

Ajuntament de Barcelona:
▪

Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat

▪

Direcció de l’Àrea de Drets Socials

▪

Regidoria d'Habitatge

Farem que el Consorci juntament amb l'Ajuntament monitoritzin el
compliment dels drets fonamentals de seguretat, higiene, alimentació i
educació, al barri de La Mina.

7.1. Districte 1: Sant Adrià Nord
Barri més populós des de 1997 (enguany per ben poc), hi viuen 10.493 dels
37.543 Adrianencs. La trama urbana és contínua: carrers estrets, habitatges
antics i alta densitat d'habitatge. Hi ha dues parts diferenciades: Casc Antic
originat al segle X i l'eixample que començaria a formar-se a partir dels anys vint
del segle passat.


Treballar amb l’Associació de Comerciants per a què l’avinguda Catalunya,
durant els caps de setmana, sigui exclusiva dels vianants, fent de la pròpia
avinguda Catalunya un gran eix comercial.



Reformulació total del mercat d’encants dels dimarts.



Treballar conjuntament amb l’Ajuntament de Badalona una connexió amb
carril bici entre els dos territoris.
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7.2. Districte 1: Casc Antic


Potenciar la col·laboració amb Ateneu Adrianenc com a espai cultural donant
suport per a la creació d’una temporada estable, de música, teatre, cinema i
altres espais culturals.

7.3. Districte 2: Sant Joan Baptista



Repensar l’espai adjunt a l’escola Bressol i valorar amb els veïns i veïnes
d’implantar una zona exclusiva d’aparcament i una zona infantil.



Exigir a ADIF el manteniment i neteja de les zones de les vies, així com
treballar per evitar que la zona sigui un abocador il·legal.



Recuperació de les fonts ornamentals i de boca.



Creació d’una zona d’Horts urbans.



Potenciar les activitats al Casal de Cultura.



Treballar conjuntament amb els agents socials i entintats socials la
problemàtica de seguretat ciutadana.

7.4. Districte 3: Via Trajana (La Verneda)
Via Trajana és un barri amb 66 anys d'antiguitat construït a cavall dels termes de
Barcelona i Sant Adrià de Besòs amb motiu del Congrés Eucarístic del 1952.
En el barri es viuen situacions complexes de rendes familiars baixes, atur, manca
d’habitatge. També es donen certs problemes de convivència tant en espais
públics com a les escales.
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Aplicar mesures correctores per convertir l’avinguda del Ferrocarril en una via
30 per tal de reduir la velocitat dels vehicles, limitar l’accés als vehicles
pesants i augmentar-ne la seguretat.



Corregir el dèficit en el manteniment en el pont vianants sobre la via del
ferrocarril que provoca el seu estat deficient.



Treballarem per a que les fronteres municipals siguin transparents al barri.
Per això:
o Impulsarem la creació d'una comissió tècnica conjunta entre Barcelona
iS
ant Adrià de Besòs, per tal de redactar un conveni de
col·laboració que tingui com a objectiu la compartició d'espais,
recursos, gestió i administració conjunts del barri de Via Trajana.



Cercarem la manera de crear un espai de trobada entre administracions,
entitats i veïns del barri que vetlli pel seguiment i revisió del conveni i que
col·labori en l'elaboració i execució d'un pla integral pel barri. Les solucions
pel barri sortiran del mateix barri.



Treballarem en un Pla integral pel barri. Amb l'objectiu de millorar les
condicions de vida, la convivència, fomentar l'ocupació, lluitar contra la
pobresa, millorar la comunicació. Per afrontar-ho serà necessari combinar
diferents departaments de diferents administracions amb competències i
responsabilitats en educació, treball, justícia, seguretat, serveis socials,
mobilitat , urbanisme, meses d'inclusió entre d'altres.



Exigirem a Adif i Renfe Operaciones que de manera immediata corregeixin o
eliminin l'impacte que provoca la cua de maniobres dels trens Talgo en el
benestar dels veïns.

7.5. Districte 3: Montsolís (La Verneda)
Barri on hi ha el polígon més gran de la ciutat i l'única parada de metro
íntegrament a Sant Adrià. El polígon és l'eterna promesa econòmica però que no
acaba d'explotar la seva potencialitat.


Estudi i millorar de l’accessibilitat dels vianants.



Estudiar de dotar d’un millor espai per a l’Associació de Veïns i Veïnes.
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La seva ubicació l'ha mantingut relativament aïllat d'altres zones residencials tant
de Barcelona com de Sant Adrià de Besòs.
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7.6. Districte 4: La Catalana
El barri més gran de Sant Adrià i menys densament poblat (hi viuen 1.346
persones). Compta amb un parc d'habitatges totalment nou al qual se li afegiran
els nous habitatges de la darrera fase.


Elaborar un pla per apropar l’Ajuntament al barri, i portar un servei municipal.



Impulsar mesures que ajudi a la implantació comercial del barri.



Facilitar i potenciar el desenvolupament de les activitats de l’Associació de
Veïns i Veïnes, en un espai adequat.



Recuperar el Pessebre Vivent de la Catalana, dialogadament amb l’Associació
de Pessebristes, amb una reformulació si s’escau.



Control continu i neteja dels abocadors incontrolats.

7.7. Districte 5: El Besòs



Dissenyar i implementar un Pla de dinamització comercial.



Creació d’un espai exclusiu i de qualitat per a gossos.



Treballar per la millora de la mobilitat i de la interconnexió en la xarxa
d’autobusos.



Treballar coordinadament amb el Departament d’Ensenyament
Generalitat per fer un pla d’Impuls a l’escola pública Cascavell.

de la

7.8. Districte 6: La Mina
La situació en el barri de La Mina és extremadament delicada. 10.372 habitants
viuen en 0,7 Km² on es donen situacions completament fora el que és normal en
un país de la Unió Europea. Tot i així, no son situacions irreversibles i creiem que
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Inicialment urbanitzat per Cobasa als anys 60, és el barri més petit dels 6 de Sant
Adrià, 0,289 Km², però on viu el 14,6% de la ciutadania, convertint-lo en el segon
més densament poblat.
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es pot trobar la manera de millorar el benestar dels veïns del segon barri més
poblat de Sant Adrià de Besòs.



Treballarem per generar un espai on unificar tots els esforços del Consorci de
La Mina, Pla de Besòs, Taula de Benestar, Mesa d'inclusió, associacions,
plataformes, entitats, diferents departaments i serveis de les administracions.
Cal redefinir, crear i implementar un nou pla de transformació, aquesta
vegada, focalitzat en l'educació, la convivència, la generació d'oportunitats,
l'ocupació i la seguretat. Un espai on es faci un seguiment real de les mesures
de cada aspecte i on es puguin reformular i ajustar les iniciatives àgilment per
adaptar-les als objectius.



Cercarem la manera de resoldre definitivament la situació de l’edifici del carrer
de Venus afectat pel pla de millora del barri, i per tant exigirem l’enderroc de
l’edifici com estava planificat inicialment.



Treballarem el més ràpidament per buscar una solució justa a les ocupacions
dels habitatges públics.



Exigir des del minut 0 al Departament de l’interior de la Generalitat i al
Ministerio del Interior del Govern d’Espanya si cal, actuacions immediates,
concretes i efectives per a la eradicació de la venda de drogues al barri i
incrementar la seguretat al barri.



Com a la resta de la ciutat es farà una campanya de civisme eficaç adaptada
al barri, dissenyada i conduïda per gent del barri.



Farem complir el punts de la moció que vam presentar en el ple d'abril 2019
del parc del Besòs:
o
o
o

Que les institucions compleixi amb les seves obligacions.
Incrementar freqüència recollida de xeringues.
Incrementar neteja, il·luminació i els educadors de carrer.



Demanar a la Generalitat de Catalunya, la construcció d’un centre de la petita
infància públic.



Creació del centre internacional d’interpretació i difusió de l’ètnia i cultura
Romaní al centre Cultural Font de la Mina amb col·laboració amb les diferents
entitats gitanes de la Mina.
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En una legislatura tractarem d'apuntalar solucions als problemes mes greus. Com
no pot ser d'una altra manera ho farem escoltant, de la mà, guiats per totes les
entitats, meses, associacions i veïns de l'adrianenc Barri de La Mina.
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Potencia el fons de la Biblioteca de la Font de la Mina i la seva col·laboració
amb l’Arxiu històric per tal d’esdevenir el Centre de Documentació del barri
de Barraques del Camp de la Bota.



Donar suport a la Setmana Cultural de la Mina.
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