COMUNICAT de PREMSA

El moviment veïnal de Tarragona i la
CONFAVC denuncien el dèficit de participació
en l'organització dels Jocs Mediterranis del
2017
Tarragona, 22 de febrer, .- «A falta d'un any i 3 mesos per a la inauguració dels
Jocs Mediterranis 2017, ni el moviment veïnal ni moltes entitat de la ciutat hem
participat en res, ni tampoc se'ns ha informat del seguiment de les inversions,
de les adjudicacions dels patrocinis, ni del què suposaran a escala de ciutat
aquests jocs». Amb aquestes paraules el president de la Federació
d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVTarragona), Antoni Peco,va
denunciar en una roda de premsa dissabte, el gran dèficit de participació
ciutadana que està suposant tot el procés d'organització dels Jocs Mediterranis
a Tarragona.
L'activista veïnal va ser recolzat pel president de la Confederació
d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Jordi Giró, i
d'activistes veïnals que s'havien reunit a la ciutat en el marc del Consell Federal,
òrgan de govern intern de la CONFAVC.
Giró es sumar a les crítiques de Peco i va instar a l'alcalde de la ciutat, Josep
Fèlix Ballesteros, a obrir les polítiques municipals a la participació ciutadana
«com a Catalunya estan fent altres municipis, amb la possibilitat d'escollir
pressupostos participatius i altres polítiques públiques».
«Hem fet propostes en casos molt puntuals d'actuacions municipals en els
nostres barris, però no hi ha cap espai de debat ni d'interacció on les entitats
veïnals, juntament amb altres entitats, puguem discutir o proposar actuacions,
ni consells de barri, ni de districte», alertava el president de la FAVTarragona.
Demanda de transparència i participació
Tarragona acollirà l'estiu del 2017 els Jocs Mediterranis. El macroesdeveniment
esportiu té un cost general de 90 M€ -inicialment el projecte era de 300M€amb una aportació suposada de 30 M€ de capital privat. Actualment aquesta
partida només ha superat els 8 milions.

Ara bé, més enllà d'aquesta reformulació pressupostària del projecte -aquest fet
especialment no es critica-, sí que la FAVTarragona i la CONFAVC insten al
govern municipal a moure fitxa en els següents aspectes:
1) Espais de participació real per aquest macroprojecte i d'altres.
La celebració d'aquest gran esdeveniment per la ciutat, en cap cas s'ha consultat
a la ciutadania, com la majoria d'aspectes de l'actual gestió municipal que
«sistemàticament» prescindeix de l'opinió veïnal.
2) Sense opinió i pagant el deute: transparència.
Qui pagarà el deute de 12 milions d'euros a Caixa Bank, amb els respectius
interessos, que l'Ajuntament de Tarragona té després d'haver demanat un
préstec per a costejar part d'aquest megaprojecte?
Òbviament serà la ciutadania amb els seus impostos. Unes càrregues que
col·lectivament s'haurien d'haver decidit, perquè: serà un endeutament a canvi
de retallades socials? Actualment l'administració local arrossega un deute de
230 milions d'euros, fet que suposa que hagi de dedicar un 15% del seu
pressupost a pagar interessos a bancs que «després desnonen els nostres veïns i
veïnes».
Per tant, la ciutadania, que és la qui pagarà el deute, hauria de saber a costa de
quins serveis es farà el pagament del deute per un megaprojecte que mai va ser
consultat.
3) Zero col·laboració amb empreses corruptes:
Des del moviment veïnat posem en dubte que s'hagi d'adjudicar la captació
d'inversió privada a una empresa -Octagon Esedo- que està essent investigada
per la trama Gürtel – de comissions il·legals al PP valencià- i pel «cas Nóos» –
de les trames de contractes fraudulents d'Iñaqui Undargarin i el Govern balear
de Jaume Matas [diari digital CRITIC i Interviu].
No estem d'acord en seguir el joc a empreses i persones vinculades amb la
corrupció i l'engany al veïnat.
4) Criteris també ètics en l'adjudicació de patrocinis: El Pressupost de
Tarragona preveu 30 milions d'euros de patrocinis privats, entre les empreses
consten firmes com Repsol, El Corte Inglés, Estrella Dam i Telefònica. Exigim
transparència i explicacions sobre què comporten per la ciutat aquests
patrocinis: a què ens obliga, a la ciutadania? I a l'administració local?
Exigim a l'Ajuntament que les contractacions i adjudicacions públiques es facin
amb criteris ètics de les empreses, i no només bases economistes: de què ens
serveixen adjudicar serveis a empreses que estan assenyalades -algunes d'ellesper a males pràctiques laborals, ambientals i socials? Quin tipus de creació de
llocs de treball estem fomentant des de l'administració pública?
5) Transparència en la creació de llocs de treball.
Segons fonts municipals, la previsió de creació de llocs de treball vorejava els
3.000-3.500 entre directes i indirectes: on són – o seran- aquests llocs de treball
i amb quines condicions s'han generat.

6) Bones pràctiques participatives.
Instem a l'Ajuntament de Tarragona que canvi el seu tarannà de gestió i l'obri a
bones pràctiques participatives que altres ajuntaments estan implantant o
revivificant, com són pressupostos participatius, webs participatives, consultes
ciutadanes vinculades a projectes, etc.
Per a més informació:
Antoni Peco, president de la FAVTarragona: 609387442

