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El ple aprova el protocol local contra la 
violència masclista 
El consistori s’afegeix al projecte Viopet 

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat per unanimitat el protocol local 
d’abordatge integral de violències masclistes. El text coordina tots els instruments 
disponibles per part de l’administració local per donar suport a les dones que 
pateixen aquest tipus de violència.  

L’aprovació d’aquest document ha coincidit amb la commemoració del 25 de 
novembre i al ple també s’ha donat suport a la declaració signada per totes les 
administracions catalanes en contra de la violència vers les dones.  

El ple municipal del mes de novembre també va aprovar les noves condicions de la 
plica de neteja, manteniment i conservació dels jardins i zones verdes la ciutat, que 
preveu un increment de més de 200.000 euros respecte a l’actual. La plica va comptar 
amb els vots a favor de Podemos, Ciutadans i PSC i l’abstenció de Fem Sant Andreu.  

A la mateixa sessió plenària es va aprovar declarar d’especial interès o d’utilitat 
municipal l’activitat desenvolupada per l’empresa Vitalia. La residència es va aixecar 
en terrenys municipals i cedeix 12 places, 6 de centre de dia 6 de residència assistida 
a l’Ajuntament. En aquest cas, la proposta va comptar amb els vots a favor de PSC i 
Ciutadans, l’abstenció de Fem i el vot en contra de Podemos.  

Al seu despatx d’alcaldia, l’alcaldessa, Ana Alba, va recordar que els veïns afectats per 
l’incendi de l’aparcament de la Riera Canals ja tenen restablert els subministraments 
a casa seva i que l’Ajuntament retirarà el mòdul d’higiene. També va repassar l’estat 
de les obres de l’ampliació de la piscina de Can Salvi i de l’increment dels serveis de 
neteja a la ciutat.  

L’alcaldessa també va anunciar que al mes de desembre es faran les proves per 
incorporar tres policies locals i que la Unitat Canina d’aquest cos s’ha incrementat 
amb un nou gos.  
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El Ple va aprovar per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament al programa Viopet, que 
facilita l’acollida temporal dels animals que conviuen amb dones víctimes de violència 
masclista. Aquesta adhesió s'ha produït arran una moció del grup municipal de 
Podemos i ha rebut el suport de totes les forces polítiques del consistori. 

El plenari va rebutjar les mocions presentades per Fem Sant Andreu referents a 
l’atenció a les dones víctimes de violència de gènere i la gestió de les beques i ajuts 
escolars per plantejar aspectes que ja s’estan duent a terme.  

També es va donar compte al ple de la resolució de la Comissió Jurídica Assessora, 
que dona la raó a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en el tema de les 
retribucions que va cobrar l’anterior alcalde, Enric Llorca, i alguns dels regidors del 
Govern. 

Aquest organisme ha dictaminat ara que les retribucions dels dirigents polítics 
s’ajustaven a la legalitat. 

El grup municipal de Fem Sant Andreu va denunciar davant de l’Oficina Antifrau 
irregularitats en les retribucions dels dirigents polítics i el tema es va derivar a la 
Comissió Jurídica Assessora, que és la competent en la matèria. 

L’alcaldessa de la ciutat, Ana Alba, ha dit que “aquest és un tema molt important 
perquè es posava en tela de judici la honorabilitat dels dirigents polítics i la rigorositat 
de la institució”. 

“Aquesta comissió ha determinat amb rotunditat que no hi ha hagut cap 
irregularitat” ha dit l’alcaldessa, que ha insistit que “cal posar de manifest que la 
institució ha actuat en tot moment de manera correcta”. 

L’alcaldessa ha lamentat que l’esmentat grup municipal “hagi difós que s’havien 
produït irregularitats sense tenir present la presumpció d’innocència ni esperar a que 
la llei es pronunciés”. 


