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L’Ajuntament es compromet en la lluita contra 
el frau 

El ple aprova una declaració en aquest sentit 

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una declaració institucional amb 
la qual es compromet a lluitar contra el frau i la corrupció i evitar conflictes 
d’interessos. 

L’aprovació s’ha fet al ple del mes d’abril, que va tenir lloc el passat dia 28. 

Aquesta declaració institucional és una de les demandes que fa la Unió Europea en el 
marc de l’atorgament dels fons Next Generation per a la reactivació econòmica. 

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha obtingut 810.000 euros procedents 
d’aquests fons per a la construcció d’una passarel·la que comunicarà la zona de 
l’avinguda Constitució i el parc Central, salvant les vies dels ferrocarrils. 

També amb la finalitat d’incrementar la transparència, el ple ha aprovat per 
unanimitat el pla de contractació de l’Ajuntament per als pròxims anys, que marca les 
prioritats contractuals del consistori. L’objectiu és garantir la transparència en la 
contractació pública. 

La sessió plenària també ha servit per aprovar les bases dels premis i concursos 
promoguts per l’Ajuntament, com ara els premis de microrelats convocats amb motiu 
de la Diada de Sant Jordi o el concurs de pintura ràpida de la Festa de Sant Andreu. 

El ple ha aprovat, amb els vots en contra de Fem Sant Andreu i Podemos, la 
modificació del preu de les escoles bressol, que s’incrementarà en un 3,6%, el que 
suposa un augment de 6,24 euros al mes per a les famílies que tenen uns ingressos 
més elevats. 

L’objectiu d’aquesta modificació dels preus és millorar les condicions laborals dels 
treballadors, garantir la viabilitat del servei i ser eficients i sostenibles. 
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El ple va aprovar renunciar al projecte singular “Joves en acció” del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat. Malgrat la difusió del programa i la feina de promoció feta per 
l’Ajuntament, el programa no ha aconseguit els usuaris mínims necessaris per dur-lo 
a terme. 

Al seu despatx d’ofici, l’alcaldessa va informar del lliurament de 4 pisos de lloguer 
assequible de la promoció de l’Impsol i va dir que a principi del mes de maig 
començaran les obres per a la urbanització, neteja, canalització i cobriment del canal 
Sedó, entre els carrers Priorat i Edison. 

També va explicar que el pròxim dilluns dia 2 de maig començaran les inscripcions per 
participar als casals d’estiu i es posaran a la venda els abonaments per a aquesta 
temporada de la piscina d’estiu. 

Finalment, va explicar que el dia 9 de maig començarà el període de preinscripció a 
les escoles bressol municipals. Enguany s’oferten 222 places per a infants de 0 a 3 anys 
a les tres escoles bressol municipal. Durant aquests dies s’estan fent les jornades de 
portes obertes, físiques i virtuals, per a que les famílies puguin conèixer el projecte 
educatiu de cada centre. 

Al capítol de mocions, es va aprovar per unanimitat la que va presentar el PSC, que 
defensava l’avortament sense assetjament, i Fem Sant Andreu va retirar la que feia 
referència a les famílies monoparentals. 

També es va aprovar una moció presentada per Podemos que reclamava a la 
Generalitat el finançament necessari per a garantir la gratuïtat en infantil-2 (P2) sense 
incrementar l’aportació econòmica dels ajuntaments (amb els vots a favor de PSC i 
C’s i l’abstenció de Fem) i es va desestimar la que defensava la remunicipalització de 
les escoles bressol (amb els vots en contra de PSC i C’s). 


