
L’Ajuntament concedeix la Medalla de la Ciutat al col·lectiu de voluntaris per la seva ajuda 

durant la pandèmia 

 

El ple aprova el protocol municipal sobre violències sexuals i LGTBIfòbiques a l’espai públic 

 

El ple municipal del mes de juny, que va tenir lloc el dia 25, va aprovar atorgar la Medalla de la 

Ciutat al col·lectiu de persones voluntàries, que van col·laborar de manera desinteressada amb 

el consistori per fer front a la pandèmia.  

La sessió també va servir per aprovar per unanimitat el protocol municipal sobre violències 

sexuals i LGTBIfòbiques a l’espai públic i contextos d’oci.  

El document està emmarcat en el Pacte Municipal contra la Violència Masclista i es tracta 

d’una eina que té com a objectiu dotar la ciutadania d’un marc d’actuació per encarar la 

prevenció de la violència i facilitar el treball en equip. 

El desplegament d’aquest protocol és per a festes majors i grans esdeveniments d’oci, com 

concerts i activitats destinades a la gent jove, on s’agrupen gran quantitat de persones i 

entitats, per exemple, en barres. 

El protocol pretén especialment que els organitzadors i organitzadores i les entitats que hi 

participin continuïn formant-se i sàpiguen com prevenir i actuar en cas de violència sexual. 

També es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre Microbank, Caixabank i 

l’Ajuntament per facilitar l’accés al finançament a emprenedors i empreses. 

Entre els requisits per accedir als microcrèdits han de ser projectes que han d’haver estat 

assessorats pel Servei d’Atenció a Emprenedors amb un pla d’empresa finalitzat i un informe 

de viabilitat favorable. 

L’any 2020 es van posar en marxa catorze projectes des del Servei d’Atenció a Emprenedors i 

durant el que portem d’any en són sis.  

L’atorgament de la Medalla de la Ciutat al col·lectiu de voluntaris en reconeixement per la seva 

tasca durant la pandèmia també es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals, 

encara que la votació, en aquest cas, va ser secreta.  

Es tracta de la tercera Medalla de la Ciutat que concedeix el consistori després de l’atorgament 

a Médicos Sin Fronteras i als professionals del CAP i CUAP de Sant Andreu de la Barca per la 

seva vinculació amb la ciutat i la seva professionalitat i dedicació per fer front a la situació 

d’urgència viscuda arran la pandèmia de la Covid-19. 

La modificació del nombre de personal eventual amb la incorporació d’una persona va rebre 

els vots a favor del PSC i Ciutadans i el vot en contra de Fem Sant Andreu i Podemos.  

L’alcalde, Enric Llorca, va assegura que la incorporació d’un nou treballador eventual permetrà 

a la ciutat fer front als reptes que tenim per davant després d’haver viscut una pandèmia que 

ha suposat el major impacte de la nostra història”.  

Al ple es van incorporar dos punts sobrevinguts, com ara la renovació del conveni amb 

l’IMPSOL pel pisos de lloguer assequible del passeig del Parlament, que es va aprovar per 



unanimitat, i l’adhesió a la declaració institucional de la Diputació en motiu del 28 de juny, Dia 

per l’Alliberament LGTBI, que també es va aprovar per unanimitat. 

En canvi, amb els vots en contra del PSC i Ciutadans i a favor de Podemos, es va rebutjar una 

moció de Fem Sant Andreu per donar permís retribuït a les dones durant la seva menstruació.  

També es va rebutjar, amb la mateixa votació, una moció de la coalició municipalista que sobre 

la comunicació institucional.  

En canvi, es va aprovar, amb els vots a favor del PSC, C’s i Podem i l’abstenció de Fem, una 

moció socialista en la que es demanava a la Generalitat que pagui a l’Ajuntament els 553.000 

euros que li deu.  

Podemos va presentar una moció amb la que demanava una compensació ecològica per les 

obres que es fan a la coneguda com a Illa Verda, que es va rebutjar amb els vots en contra del 

PSC i C’s i el suport de Fem.  

Finalment, es va aprovar una moció dels morats sobre la Llei de l’habitatge amb els vots a 

favor del PSC i Fem i l’oposició de C’s.  

 


