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L’Ajuntament rep 811.000 euros dels fons Nex 
Generation 
Per a la construcció de la nova passarel·la que comunicarà l’avinguda Constitució i el 
parc Central 

El projecte per a la construcció d’una passarel·la que comunicarà l’avinguda 
Constitució i el parc Central ha estat un dels triats per la Unió Europea per rebre 
finançament en el marc dels Next Generation.  

La proposta de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca rebrà 811.000 euros 
procedents dels fonts europeus que tenen com a finalitat contribuir al finançament 
de projectes que millorin la sostenibilitat i la mobilitat.  

El ple municipal del mes de març ha aprovat la modificació del pressupost de 
l’Ajuntament per poder incorporar aquests diners procedents de la Unió Europea.  

La sessió del mes de març, que es va celebrar, dos anys després, amb públic, va 
començar amb una condemna a la invasió d’Ucraïna per part de Rússia i el rebuig a la 
violència masclista.  

El ple va aprovar la modificació del calendari de les juntes de Govern local, que passen 
a tenir una periodicitat quinzenal en comptes de setmanal i les noves tarifes dels 
serveis de l’Escola Municipal de Música i Dansa i de les activitats esportives pel curs 
vinent.  

Tots els grups municipals van donar el seu suport al nou text del conveni entre la 
Generalitat i l’Ajuntament per a la creació de l’Oficina Municipal d’Escolarització, que 
s’ajusta a la legislació vigent, modificada recentment.  

El ple va aprovar per unanimitat una moció de suport de l’alcaldia als dictàmens del 
Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, que pretenen lluitar contra la 
bretxa digital, la millora de la sanitat i de suport a la Llei de la Gent Gran de Catalunya.  
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El ple també va aprovar per unanimitat una moció presentada pel grup municipal de 
Podemos per limitar el contagi de la pujada del preu del gas dels preus de l’electricitat 
i una altra del PSC de suport a la commemoració, el 21 de març, del dia internacional 
de l’eliminació de la discriminació racial.  

La moció presentada per Podemos que demana la modificació de l’objecte social de 
la SAREB per convertir aquesta societat en una eina pública per garantir el dret a 
l’habitatge amb una durada indefinida, i perquè el sòl urbanitzable que posseeix ho 
promoguin i tingui un fi d’habitatge públic destinada a lloguer social i assequible va 
ser rebutjada amb els vots a favor de Podemos i Fem, l’abstenció de Ciudadanos i 
l’oposició del PSC.  

També es va rebutjar, en aquest cas amb els vots en contra de Ciutadans i del PSC, la 
moció presentada per Fem per activar polítiques locals d’habitatge, que va comptar 
amb els vots a favor dels regidors de Podemos. També es va rebutjar, amb el mateix 
posicionament de vot, la moció presentada per Fem que demanava l’ampliació de les 
parades de l’autobús de la línia que comunica Sant Andreu de la Barca amb Castellví 
de Rosanes.  

 


