
 

  
 
Crònica ple municipal abril 

 

 

             Més informació:  
             Ajuntament Sant Andreu de la Barca 

Mari Carmen Gallego  
             Cap de Premsa i Comunicació 
             677828248 
             cgallego@sabarca.cat 

L’Ajuntament reconeixerà la tasca dels 
voluntaris durant la pandèmia 

 
Es facilita l’accés als ajuts a la infància 
 
El ple municipal del mes d’abril, que va tenir lloc de manera telemàtica el passat dia 29, va 
aprovar atorgar la medalla de la ciutat a l’entitat Médicos sin Fronteras, simplificar el procés 
de sol·licitud d’ajuts a la infància i la participació dels ciutadans a la redacció d’ordenances 
municipals.  
 
En el transcurs del ple, la regidora de Participació Ciutadana, Maite Navas, va anunciar que 
també s’atorgarà la medalla de la ciutat al col·lectiu de voluntaris que va col·laborar 
activament durant els pitjors moments de la pandèmia.  
 
Navas va fer aquest anunci en presentar el nou Punt de Voluntariat, que canalitzarà la 
col·laboració ciutadana, ajudarà a les entitats a enfortir els seus projectes i fomentarà 
l’associacionisme.  
 
La creació d’aquest nou punt va comptar amb els vots favorables del PSC, Fem Sant Andreu 
i C’s i l’abstenció de Podem.  
 
El ple també va aprovar la simplificació i facilitació de l’accés als ajuts a la infància de les 
famílies.  
 
L’Ajuntament preveu ajuts, per exemple, adquirir material escolar, fer activitats 
extraescolars, activitats d’estiu o beques menjador.  
 
La regidora de Serveis Socials, Charo Ramírez, va explicar que “l’objectiu és fomentar la 
igualtat de condicions i d’oportunitats de les famílies”.  
 
La mesura es va aprovar per unanimitat, així com el mecanisme que permetrà la participació 
ciutadana en ordenances i reglaments en els que es vegin afectats directament.  
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El ple va aprovar també per unanimitat la concertació d’un préstec per import de 3,1 milions 
d’euros per finançar projectes d’inversió previstos als pressupostos amb el BBVA.  
 
A la sessió del mes d’abril es va votar per primera vegada de manera secreta l’atorgament 
de la medalla de la ciutat a l’associació humanitària Médicos sin Fronteras, pel suport que va 
donar a Sant Andreu de la Barca en els pitjors moments de la pandèmia derivada de la covid-
19. El resultat de la votació va ser de 15 vots a favor i 6 abstencions. Els regidors de PSC, C’s i 
Podem van expressar, posteriorment, que el seu vot havia estat favorable a l’atorgament 
d’aquest reconeixement.  
 
El Ple també va aprovar la substitució en les seves competències de la regidora Saray Cantero 
per Fernando Yécora, així com la moció de Fem Sant Andreu d’incorporar pictogrames als 
edificis municipals per eliminar barreres comunicatives, especialment per a les persones 
afectades per un Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). La moció presentada per aquesta 
formació per donar suport a les dones per cobrir les seves necessitats menstruals també es 
va aprovar per unanimitat.  
 
El grup municipal de Podem va presentar una moció per a la reconstrucció d’un sistema de 
salut mental públic, que va comptar amb el suport de tots els partits polítics excepte Fem 
Sant Andreu, que es va abstenir.  
 
En canvi, el ple va rebutjar, amb els vots en contra de PSC i C’s i el vot favorable de Fem, una 
moció proposada per Podem per a la implantació de mesuradors de CO2 contra la 
transmissió de la covid-19 en els centres educatius i edificis públics. 
 
Finalment, el ple va aprovar una declaració institucional de suport al sector de la imatge 
personal, que inclou perruqueries i centres d’estètica. Entre d’altres coses, els professionals 
demanen ser considerats com a servei essencial i que, per tant, els seus serveis estiguin 
gravats amb l’IVA supereduït. 


