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El Ple de l’Ajuntament reconeix la tasca 
dels voluntaris i voluntàries de Protecció 
Civil 
També aprova el Pla de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de 
població 
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha volgut reconèixer la tasca que desenvolupen 
diàriament els voluntaris i l es voluntàries de Protecció Civil, que s’ha fet encara mes palesa 
durant la pandèmia de la covid-19.  
 
Amb aquesta finalitat, el ple de l’Ajuntament del mes de setembre ha aprovat una declaració 
amb la que dona suport a la concessió per part de la Generalitat de la Creu de Sant Jordi a 
aquesta associació.  
 
El ple municipal, que es va celebrar de manera presencial per primera vegada després de la 
pandèmia encara que amb les convenients mesures de seguretat sanitària i sense públic, va 
començar amb un record per les dones que han estat víctimes de violència de gènere.  
 
El govern municipal va retre compte de les diferents actuacions dutes a terme les darreres 
setmanes i va nomenar als representants del consistori a alguns òrgans supramunicipals.  
 
El ple va aprovar per unanimitat el Pla de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions 
i nuclis de població de la ciutat. Aquesta és una eina és fonamental per reduir el risc 
d’incendis forestals i garantir la seguretat de les persones, sobretot de les que viuen més a 
prop de les zones boscoses.  
 
En un altre punt de l’ordre del dia, l’Ajuntament va tancar el compte general de l’exercici 
anterior, amb l’abstenció dels partits de l’oposició.  
 
El compte general posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, 
patrimonial i pressupostari, i conté el conjunt de documentació bàsica, complementària i 
annexos. Com és preceptiu, l’Ajuntament ret compte dels esmentats números a la 
Sindicatura de Comptes.  
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El ple de l’Ajuntament també va donar suport a una declaració institucional, aprovada per 
unanimitat amb la que la ciutat mostra la seva preocupació per la situació de les dones a 
Afganistan, arran la situació que es dona al país, i que reclama a la comunitat internacional 
que prengui les mesures adients per garantir la vida d’aquestes persones.  
 
També es va aprovar per unanimitat una declaració institucional de condemna a les 
agressions i la violència exercida contra les persones del col·lectiu LGTBI.  
 
En canvi es va rebutjar una moció presentada per FEM i Podemos sobre el preu de 
l’electricitat. En aquest cas, el text es va presentar minuts abans que el ple ordinari donés 
inici i el Govern municipal no va tenir l’oportunitat de llegir-ho prèviament. L’equip de Govern 
va instar a les dues forces polítiques a retirar el text per poder estudiar-ho i debatre-ho 
encara que davant la negativa dels partits de l’oposició, PSC i C’s van votar en contra de la 
moció.  
 
Finalment, el ple va aprovar per unanimitat la moció presentada per FEM d’adhesió a 
l’Aliança Educació 360, una proposta compartida per la Fundació Jaume Bofill, la Diputació 
de Barcelona i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica que proposa que 
l’educació surti de les aules i dels horaris escolars i arribi a tots els aspectes de la vida. 


