
L’Ajuntament incorpora al pressupost municipal 1,2 milions d’euros del romanent de tresoreria 

L’objectiu és incrementat la qualitat dels serveis i potenciar els essencials 

 

L’Ajuntament ha incorporat al pressupost municipal 1,2 milions d’euros, procedents del 

romanent de tresoreria, que serviran per incrementar els serveis i la qualitat d’aquests.  

Així es va aprovar al ple municipal del mes de maig, que va tenir lloc el passat dia 26.  

Aquests diners serviran, entre d’altres coses, per promoure les energies renovables amb la 

instal·lació de noves fonts tant a edificis privats com municipals.  

També s’incrementa la partida destinada a serveis socials i atenció a les persones, amb la 

finalitat de fer una societat “més justa i equitativa”, segons la regidora Irene Cabrera.  

El ple també va aprovar per unanimitat l’addenda de la pròrroga del conveni de col·laboració 

amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Pla de millora urbana a la finca situada al carrer 

de l’Amistat, carrer de Ruera de Canals i carretera de Barcelona on una empresa privada 

construirà una promoció d’habitatges. El 30% dels pisos d’aquesta promoció serà de protecció 

oficial.  

La sessió plenària també va servir per aprovar l’actualització del contracte de gestió del servei 

de recollida de residus municipals, neteja viària i deixalleria i el conveni de col·laboració amb 

l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil.  

El ple va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració regulador del finançament de 

l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA), que presta servei als joves amb dificultats 

especials i que s’allargarà fins al 2024.  

L’Ajuntament va aprovar també el Pla antifrau per a les actuacions que s’executin amb els fons 

europeus Next Generation. Es tracta d’un document preceptiu que declara que l’Ajuntament i 

les seves entitats dependents mantenen un compromís ferm de rebuig, lluita i denúncia contra 

el frau i qualsevol mena de corrupció o conflicte d’interessos que sigui contrari als principis 

d’integritat, imparcialitat, objectivitat i transparència que informen l’activitat de la corporació 

o els seus ens dependents. 

Al seu despatx d’alcaldia, l’alcaldessa Ana Alba va avançar que les pròximes setmanes es 

posarà en marxa, conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, un programa d’ajuts 

a les comunitats de veïns per rehabilitar el seus edificis amb l’objectiu és fer-los més 

accessibles i més sostenibles. Alba també va explicar que la setmana del 13 de juny es faran 

tasques de manteniment al camí del riu, uns treballs que es faran per arranjar els trams 

afectats per l’obra de l’enllaç de la A-2 amb l’AP-7.  

Al capítol de mocions, es va aprovar per unanimitat una presentada per Podemos que demana 

fer un Pla de neteja, manteniment i conservació del sistema de canalització i clavegueram de la 

ciutat i es va rebutjar la presentada per Fem Sant Andreu pel reconeixement de les famílies 

monoparentals amb els vots en contra de l’equip de Govern (PSC i C’S) i el vot favorable de 

Podemos.  


