
L’Ajuntament aprova una modificació del pressupost per donar resposta a les necessitats 

dels ciutadans 

Xavi Pla s’estrena com a portaveu del grup municipal de Ciutadans 

 

El Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una modificació del 

pressupost per poder donar resposta a les noves necessitats de la ciutadania.  

La sessió ordinària, que va tenir lloc el dia 25 de març de manera telemàtica, va aprovar 

aquesta modificació pressupostària, que es produeix després del tancament econòmic de 

l’exercici passat. El Ple també va servir per explicitar el canvi de portaveu del grup municipal de 

Ciutadans, que passa a ser Xavi Pla en substitució de Saray Cantero. 

El pressupost es veu incrementat en gairebé 1,2 milions d’euros, procedents del romanent 

municipal.  

Aquests diners serviran per posar en marxa accions que contribueixin a la reactivació 

econòmica i social de la ciutat, augmentar els diners destinats al manteniment de zones 

verdes, parcs i jardins i crear ocupació. Aquesta modificació s’ha aprovat per unanimitat de les 

forces polítiques.  

A la sessió plenària també s’ha aprovat el codi ètic, de conducta i bon govern, aplicable als 

representants electes, alts càrrecs, personal eventual i empreses municipals. El text 

compromet a aquests col·lectius no només a complir les obligacions previstes per la llei, sinó 

que, a més a més, la seva actuació s’haurà d’inspirar i guiar per principis ètics i de conducta 

que quedin explicitats en un codi d’actuació. 

El Codi ètic de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per tal que sigui clar i coherent, s’ha 

estructurat en els principis generals, com a base de l’actuació dels membres electes els alts 

càrrecs, personal eventual o de confiança i les empreses municipals, i en els principis ètics, els 

quals desenvoluparan i concretaran els principis generals des de les tres dimensions que 

defineixen l’actuació de l’Administració local: el bon govern de la ciutat, la bona administració 

de l’Ajuntament i els serveis públics a la ciutadania. Aquest codi ètic s’ha aprovat amb el vot a 

favor de totes les forces polítiques representades al Ple excepte Fem Sant Andreu, que s’ha 

abstingut.  

Fem Sant Andreu també va ser l’única formació que va votar en contra dels canvis en la relació 

de llocs de treball i la modificació de la plantilla de l’Ajuntament, que preveu millorar 

l’estructura de l’administració per millorar la seva eficiència i eficàcia. La proposta del Govern 

preveu la creació d’una oficina de contractació i una oficina d’atenció integral al ciutadà, que 

agrupi la de registre i la de tramitació.  

El Ple va aprovar definitivament el Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals Sant Andreu 

de la Barca 2020-2025, així com l’adhesió de l’Ajuntament a l’Observatori de les dones als 

mitjans de comunicació.  



Totes les forces polítiques han donat el seu suport a la petició d’un préstec de la línia de crèdit 

subvencionat de la Diputació per valor de 3,1 milions d’euros.  

El Ple municipal va rebutjar la moció presentada per Fem Sant Andreu que proposava 

manifestar el compromís del Ple municipal perquè la Comissió d’Estudi pugui definir, amb la 

màxima celeritat, el model de gestió òptim del servei integral del cicle de l’aigua, previst per 

aquells municipis metropolitans que són fora del servei que presta l’empresa Metropolitana de 

Gestión del Ciclo Integral del Agua, SA (ABEMGCIA). El govern municipal va votar en contra de 

la proposta argumentant que s’està seguint el calendari marcat amb les administracions 

competents per tenir el millor servei possible per a la ciutadania i al millor preu. 

L’Ajuntament va aprovar una moció presentada per Fem Sant Andreu demanant millores al 

servei de Correus de la ciutat, un aspecte que el Govern municipal va assegurar que ja estava 

treballant i en vies de solució.  

El Ple municipal també va aprovar una moció presentada per Podemos per crear un Banc del 

Temps a la ciutat, que es va aprovar per unanimitat i va debatre una moció presentada pel 

mateix grup municipal sobre la llei Trans Estatal. El text va comptar amb el vot a favor de 

Podemos i Fem Sant Andreu i l’abstenció del PSC i de C’s.  

Finalment, la sessió plenària va aprovar una moció presentada pel PSC en suport als cossos de 

seguretat arran dels aldarulls i problemes de seguretat que s’han registrat a alguns municipis 

de Catalunya per l’empresonament del cantant Pablo Hásel. El text va comptar amb el suport 

de PSC i C’s i l’abstenció de Fem Sant Andreu i Podemos.  


