
Resum del ple del mes de febrer de 2021 

 

El 25 de febrer es va celebrar el ple municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la 

Barca. Un ple telemàtic i que va iniciar-se donant suport unànime a la declaració 

institucional al Dia Internacional de les Dones aprovada per la Diputació de Barcelona. 

Un dels primers punts va ser l'aprovació de la modificació parcial de la relació de llocs 

de treball de l'Ajuntament (PSC, Ciutadans i Podemos a favor i abstenció de FEM), a 

més de l'aprovació del Pla estratègic de les subvencions de l'Ajuntament per a l'exercici 

de 2021. (Per unanimitat).  

En la línia de la lluita contra l'atur, el ple va aprovar les bases reguladores del programa 

Sant Andreu Avança en l'Ocupació, dotat amb 75.000 euros, amb l'objectiu d'afavorir la 

contractació de persones que estan a l'atur, especialment de col·lectius de risc o els que 

tenen més dificultats per incorporar-se al mercat laboral, com ara les dones, els joves o 

els majors de quaranta-cinc anys. 

El programa finançat amb fons propis del consistori preveu que l'Ajuntament faci 

aquesta aportació econòmica i l'empresa que es beneficia es compromet a contractar al 

treballador durant un any. 

El programa es va posar en marxa l'any 2015 i de moment ha beneficiat a 90 empreses i 

ha permès la contracció de 97 persones. 

Per unanimitat també es va aprovar la posada en marxa del Servei Públic de Mediació 

Ciutadana de Sant Andreu de la Barca, per la mediació en conflictes de convivència i 

que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.  

El Servei de Mediació podrà resoldre conflictes de convivència en l'àmbit veïnal, com 

per exemple els sorolls provocats pels mateixos veïns, els seus animals domèstics o 

aparells electrodomèstics; l'ús i neteja dels espais comuns, males olors, gestió de les 

comunitats de veïns i dificultats de relació i comunicació en general.  

El servei podria estar operatiu en dos mesos i estaria ubicat al Centre de Recursos 

Associatius (Antic Ajuntament). 

En l'àmbit de les entitats esportives el ple va aprovar amb el suport de les quatre 

formacions polítiques l'aprovació de la modificació de l'Annex VI de les subvencions 

destinades a activitats i iniciatives esportives. 

El ple municipal ha mostrat el suport al quart Pla Transversal del Polítiques Feministes 

del Baix Llobregat 2021-2025. Després de l'aprovació i el suport de totes les formacions 

polítiques del consistori. 

El pla és un document marc que permetrà facilitar, coordinar i reforçar, les polítiques 

feministes en la comarca els pròxims anys. 

El Pla contempla diverses accions emmarcades en quatre línies estratègiques: 

Polítiques públiques feministes, Violències contra les dones, Valors feministes i 

Economia, treball i formació. 



En l'apartat de mocions va ser aprovada per unanimitat una moció de Fem Sant Andreu 

per a l'eliminació de la Taxa Rosa i per la bonificació de productes d'higiene femenina. 

Va ser rebutjada la moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, per 

a la implementació a través d'una APP mòbil de la gestió de l'aparcament en zona blava 

i càrrega i descàrrega. També va ser rebutjada la moció de PODEMOS per a la 

finalització del contracte de concessió del servei d'aigües de Sant Andreu de la Barca. 

 

Amb motiu de les mesures de prevenció recomanades arran la pandèmia de la covid-19, 

els plens es fan de forma telemàtica. Per poder fer uns plens més participatius de cara a 

la ciutadania el consistori ha habilitat l'adreça de correu electrònic 

participaalple@sabarca.cat perquè els veïns puguin fer arribar les seves qüestions, que 

han d'estar relacionades amb l'ordre del dia del ple, que es publica 48 hores abans de la 

seva celebració. 


