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Les cobertes d’equipaments municipals 
acolliran plaques fotovoltaiques 
El ple ha aprovat les bases per ajudar les empreses a contractar personal 

Les cobertes de l’escola Joan Maragall i del complex poliesportiu l’11 acolliran plaques 
fotovoltaiques per a la generació d’energia. Així ho ha aprovat el ple municipal del 
mes de febrer, que per unanimitat ha votat a favor de la cessió d’aquests espais a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona perquè faci la instal·lació.  

D’aquesta manera, Sant Andreu de la Barca es pionera a l’àrea de Barcelona a afegir-
se a aquesta iniciativa en favor de la transició energètica, que suposa la reducció del 
consum d’energia i evita una inversió per part del consistori.  

La sessió del mes de febrer també va aprovar per unanimitat l’aprovació provisional 
del pla especial urbanístic per a la implantació d’una benzinera al carrer de la 
Indústria, així com les bases reguladores per al programa “Sant Andreu Avança per 
l’Ocupació IX”. Aquesta iniciativa preveu ajudar les empreses que contractin 
treballadors que estan a l’atur a pagar part de les despeses, arribant a un màxim de 
9.600 euros l’any.  

També es va aprovar, en aquest cas amb els vots a favor de PSC i Ciutadans i l’oposició 
de Fem Sant Andreu i Podemos la pròrroga del contracte de concessió de l’explotació 
i gestió del servei d’abastament d’aigua potable a la ciutat a l’empresa Aqualia per un 
període de cinc anys. Amb aquesta pròrroga es garanteix el subministrament d’aigua 
de qualitat i es limita l’increment de la tarifa a un 2,5%, per sota del que marca el 
contracte. L’empresa concessionària farà una inversió de 310.000 euros durant els 
pròxims anys.  

El ple va aprovar per unanimitat el protocol de gestió del sistema de les cartes de 
serveis de l’Ajuntament, que milloraran l’organització, la transparència i facilitarà la 
relació entre la ciutadania i les empreses i el consistori. 
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Al seu despatx d’ofici, l’alcaldessa va anunciar que l’empresa estatal Correos ampliarà 
a partir de la pròxima primavera l’horari de l’oficina de la ciutat de 8.30 del matí a 
20.30 de la tarda, una campanya per incrementar el reciclatge a la ciutat i la posada 
en marxa d’un nou sistema de comunicació àgil i instantani, que millorarà la relació 
entre la ciutadania i l’administració.  

Al capítol de mocions, es va aprovar per unanimitat la presentada pel PSC sobre la 
millora de la planificació, el procés d’admissió, l’oferta formativa de Formació 
Professional i l’aprenentatge al llarg de la vida a Catalunya.  

En canvi, es va rebutjar la presentada per Fem per incorporar la perspectiva de gènere 
a l’urbanisme i la formació va retirar la presentada relativa a Correos.  

La sessió plenària va aprovar per unanimitat la moció presentada per Podemos 
relativa al control ètic de la població de porcs senglars. En aquest sentit, l’alcaldessa 
Ana Alba va reclamar a la Generalitat que compleixi les seves competència i que es 
faci càrrec de les despeses que aquestes espècies causen a la ciutat.  

També es va aprovar per unanimitat la moció de Podemos que feia referencia a la 
implantació progressiva de pirotècnia de baix impacte sonor a les festes majors.  

La moció presentada per Ciudadanos relativa a l’ocupació d’immobles va rebre el 
suport de PSC, l’abstenció de Fem i l’oposició de Podemos.  

La moció presentada per l’alcaldia reclamant més recursos i inversions als 
equipaments educatius de la ciutat es va aprovar per unanimitat. El ple també es va 
adherir al manifest aprovat per la Diputació de Barcelona amb motiu de la 
commemoració del 8 de març. 


