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L’Ajuntament demana als bancs una millor 
atenció personal 
El Ple aprova la regulació del teletreball 
 
El Ple de l’Ajuntament corresponent al mes de febrer, que va tenir lloc el passat dia 24, va 
aprovar una moció del PSC i de Podemos amb la que instava als responsables de les entitats 
bancàries a millorar l’atenció personal que presten als seus clients, especialment als més 
grans.  
 
El text destaca el dret de totes les persones a poder accedir a aquest servei, amb 
independència de les seves capacitats digitals, i considera imprescindible millorar l’atenció 
per reduir la bretxa digital.  
 
La moció es va aprovar per unanimitat i pocs dies després que el Govern central hagi arribat 
a un acord amb el Banc d’Espanya i les patronals bancàries per signar un protocol de mesures 
que han d’estar operatives abans de l’estiu que tenen com a finalitat millorar l’atenció als 
clients.  
 
El Ple també va servir per aprovar per unanimitat l’organització de l’Ajuntament, que 
s’estructura en quatre àrees i que pretén millorar l’atenció que reben els ciutats, ser una 
administració mes àgil i resolutiva i incrementar la qualificació de la plantilla.  
 
La sessió també va aprovar per unanimitat la regulació del teletreball dels empleats públics, 
una figura que ha tingut especial presència durant la pandèmia. L’objectiu en aquest cas és 
millorar la prestació del servei, potenciar l’autonomia dels treballadors, dotar-los d’una 
major flexibilitat i afavorir la lluita contra el canvi climàtic, reduint la mobilitat de les 
persones.  
 
També es va aprovar per unanimitat les bases reguladores perquè les empreses puguin 
demanar subvencions per poder contractar personal. Aquesta serà la vuitena edició del 
programa que pretén contribuir a la creació de llocs de feina.  
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A l’apartat de mocions, es va rebutjar, amb els vots de PSC i C’s, la presentada per Fem Sant 
Andreu relativa a les irregularitat detectades per l’Oficina Antifrau. Els partits que van votar 
en contra van recordar que s’havia fet un ple específic el dia 14 de febrer sobre aquest tema 
i que calia esperar la resolució de la Comissió Assessora.  
 
Tots els grups municipals van subscriure un manifest amb motiu del Dia de les Dones, que 
vol posar de manifest el paper del col·lectiu en la construcció de la nostra societat. 


