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Aliances supramunicipals per millorar la 
inserció laboral de les persones 
Pren possessió del seu càrrec el regidor de FEM David Solsona 
 
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca s’ha afegit a un programa impulsat pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat que té com a objectiu facilitar la inserció laboral dels joves amb 
especials problemes per accedir al mercat de treball. 
 
Aquest és un dels punts que es va aprovar al ple del mes de gener, que va tenir lloc el dia 27 
de gener de manera telemàtica.  
 
Durant la sessió del mes de gener va prendre possessió del seu acta com a regidor de 
l’Ajuntament David Solsona, que substitueix a les files de la coalició María José Escobedo, 
que va deixar el seu càrrec el mes passat per motius personals.  
 
Un dels punts destacats de l’ordre del dia va ser l’aprovació de la modificació de les bases de 
les subvencions per a les entitats, que va comptar amb el vot a favor de totes les forces 
polítiques menys de Fem Sant Andreu, que es va abstenir. Capítol especial van tenir les 
subvencions a entitats esportives, que es marquen com a finalitat promoure l’esport de base 
i potenciar la pràctica esportiva dels ciutadans en època de pandèmia.  
 
Tots els grups municipals van votar a favor de les noves polítiques de gestió documental de 
l’Ajuntament, que tenen com a finalitat l’aposta per la modernització des processos de 
gestió incorporant les novetats tecnològiques.  
 
També es va aprovar per unanimitat la designació del regidor de Promoció Econòmica, Juan 
Pérez, com a representant de l’Ajuntament a l’Associació Pacte Industrial de la Regió 
Metropolitana.  
 
Al seu despatx d’alcaldia, l’alcaldessa, Ana Alba, va informar de l’inici de les obres per a la 
construcció del pavelló per a la pràctica de gimnàstica esportiva, una instal·lació que es 
construeix annexa al poliesportiu l’11 i que té un pressupost de 600.000 euros. Alba va 
anunciar la pròxima aprovació inicial del projecte d’ampliació i millora de la piscina de Can 
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Salvi i va recordar que l’Ajuntament va contractar un arquitecte per fer aquest projecte, que 
ja s’ha entregat i aprovat de manera inicial. Ara s’obre un termini d’exposició pública i 
posteriorment es procedirà a la licitació.  
 
L’alcaldessa també va anunciar que el primer de febrer començava a funcionar el bus a 
demanda, un servei que pretén millorar l’efectivitat de la línia d’autobús que comunica Sant 
Andreu de la Barca amb els barris de Can Sunyer i Valldaina de Castellví de Rosanes i que 
durant el mes de gener s’han fet diverses millores a carrers de la ciutat, com ara la 
pavimentació de zones com ara Raval de Corbera, Penedès o Montpedrós. Aquests treballs 
continuaran durant els pròxims mesos.  
 
Ana Alba va assegurar que l’Ajuntament continua amatent a l’evolució de la pandèmia i va 
recordar que l’Ajuntament ha fet les gestions necessàries davant de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona perquè es pugui condicionar l’espai que ocupa la Jugateca al parc de la Solana i es 
pugui utilitzar per fer proves PCR.  
 
L’alcaldessa va anunciar la convocatòria d’un ple extraordinari pel 14 de febrer amb la 
corresponent comissió informativa el dia 10 de febrer per estimar o desestimar les 
al·legacions presentades al pressupost després de finalitzat l’exposició pública.  
 
En l’apartat de mocions, es va aprovar per unanimitat la presentada per Podemos per 
impulsar un Pla comunitari de salut mental per a menors i joves. En aquest aspecte, 
l’alcaldessa va reclamar a la Generalitat que reprengui el totalment el servei de salut mental 
que es presta al CAP de Sant Andreu. La previsió marca que s’atenguin aquests tipus de 
consultes tres cops a la setmana i actualment només es fa un dia.  
 
El PSC va presentar una moció de suport a la reforma laboral i el diàleg social, que va comptar 
amb els vots a favor de Podemos i l’abstenció de Fem Sant Andreu i de Ciudadanos.  
Finalment es va aprovar la moció presentada per Fem Sant Andreu en defensa i protecció de 
l’escola i la llengua catalana amb els vots a favor de Podemos i PSC i l’oposició de Ciutadans. 


