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L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 
aprova un pressupost de 32,2 milions 
d’euros 
Amb els vots a favor del PSC, C’s i Podemos i l’abstenció de Fem Sant Andreu 
 
La regidora socialista Charo Ramírez ha presentat la seva renúncia al ple municipal del mes 
de novembre. Ramírez ha argumentat motius personals per deixar un acta de regidora que 
va estrenar ara fa 11 anys i que ha fet que s’encarregués de diverses carteres a l’equip de 
Govern. 
 
Durant el ple, Ramírez ha explicat que després de més d’una dècada a l’Ajuntament i “en 
edat de jubilar-me” ha decidit “gaudir d’altres aspectes de la vida”. 
 
Charo Ramírez ha ocupat les carteres de Promoció Econòmica, Mobilitat, Igualtat, Serveis 
Socials, Habitatge, Medi Ambient, Cooperació i Solidaritat i Gent Gran. 
 
Ramírez ha assegurat que marxa “molt satisfeta” de la feina feta i ha considerat que 
“l’Ajuntament queda en molt bones mans i amb persones que continuaran treballant pel 
benestar dels nostres ciutadans”. 
 
Després de la renúncia de Charo Ramírez, l’Ajuntament ha sol·licitat a la Junta Electoral 
l’acreditació com a regidora de la següent persona a la llista del PSC, Vanesa Molina, que 
passarà a formar part del consistori. 
 
El ple del mes de novembre també va aprovar una modificació pressupostària (amb els vots 
a favor del PSC i C’S i l’abstenció de Fem Sant Andreu i Podemos), que ha de permetre 
l’ampliació de la piscina d’estiu i la millora dels parcs infantils. A l’adequació de la piscina 
d’estiu es destinaran 60.000 euros i l’ampliació de la partida reservada a la millora de parcs i 
espais infantils suposarà una inversió de 200.000 euros en aquest capítol durant el present 
exercici.  
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La modificació pressupostària també preveu destinar 300.000 euros a adquirir i posar en 
marxa les càmeres de videovigilància de la Policia Local .  
 
El punt més important d’aquesta modificació del pressupost és la transferència a l’empresa 
municipal SAB Urbà de 370.000 euros. Aquesta injecció de capital ha de servir per fer front 
a les pèrdues econòmiques derivades de la pandèmia de la covid, quan els serveis esportius 
han perdut un gran nombre d’usuaris. 
 
El Consell d’Administració de l’empresa municipal es reunirà aquest mes de desembre per 
debatre la situació actual de SAB Urbà i resoldre possibles dubtes.  
 
Coincidint amb la commemoració del 25N, l’Ajuntament va aprovar un manifest en contra de 
la violència vers les dones.  
 
Al capítol de mocions, el ple va rebutjar la presentada per Podemos per elaborar un pla 
d’accessibilitat universal i inclusiva amb els vots en contra de PSC i C’s. Els partits del Govern 
van argumentar el seu vot recordant que actualment ja s’ha fet l’encàrrec a una 
administració supramunicipal per la redacció d’aquest document.  
 
Si que es va aprovar, en aquest cas per unanimitat, la moció de Podemos que proposava 
implementar els pressupostos participatius a la ciutat. Segons el text, es destinarà el 1% del 
pressupost a aspectes que decideixi la ciutadania.  
 
No va prosperar la moció presentada per Fem Sant Andreu en la que demanava que la ciutat 
assoleixi el 55% de la taxa de reciclatge de residus. L’equip de Govern va votar en contra 
d’aquesta moció perquè, segons va explicar el ple, l’Ajuntament treballa amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) per millorar les taxes de reciclatge de la ciutat i assolir 
els reptes marcats.    


