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El Ple municipal aprova el Pla Local de 
Joventut  
Preveu les accions que es duran a terme fins 2028 

El ple municipal ha aprovat el Pla Local de Joventut que marca les actuacions que es 
duran a terme a la ciutat adreçades a aquest col·lectiu i que té com a horitzó temporal 
l’any 2028.  

El text s’ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de Govern (PSC i C’s), l’abstenció 
de Podemos i el vot en contra de Fem Sant Andreu.  

L’objectiu del pla és garantir l’accés universal i normalitzar de la gent jove als 
múltiples recursos que hi ha al municipi i al seu entorn, per tal que puguin escollir i 
construir en llibertat i igualtat d’oportunitats el seu projecte personal i col·lectiu.  

En l’elaboració del pla hi ha participat entitats, agents socials i els joves del municipi 
amb la finalitat d’aplegar diferents punts de vista.  

La sessió plenària del mes de desembre també va servir per arxivar l’expedient que 
feia referència al règim de retribucions a favor dels membres de la corporació, arran 
el pronunciament de la Comissió Jurídica Assessora, el òrgan competent en la 
matèria. Aquest punt va comptar amb l’abstenció de Fem Sant Andreu i el vot 
favorable de la resta de grups municipals (PSC, C’s i Podemos).  

Tots els grups polítics van aprovar el pal normatiu de Sant Andreu de la Barca pel 
present exercici, que determina les diferents ordenances que s’aprovaran. En aquest 
punt destaquen, entre d’altres, l’ordenança de convivència i civisme, l’ordenança de 
circulació  i vehicles o la que regularà el funcionament del Labsab.  

L’Ajuntament va aprovar per unanimitat la seva adhesió a l’Agenda Digital dels 
municipis de Catalunya i les noves tarifes de les instal·lacions esportives. Aquest punt 
va comptar amb el vot contrari de Fem Sant Andreu i Podemos.  
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Per unanimitat es va aprovar el conveni entre l’Ajuntament i l’Institut Català de la 
Dona, que aportarà finançament al Servei Integral d’Atenció a les Dones (SIAD) i que 
es marca com a finalitat incrementar la qualitat del servei que es presta a les dones 
que són víctimes de violència masclista.  

També es va ratificar per unanimitat el conveni de col·laboració entre la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes, i l' Ajuntament de 
Sant Andreu de la Barca per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i 
els feminismes pel període 2022-2025. 

En aquest cas, l’objectiu és impulsar les polítiques de promoció de la igualtat i els 
feminismes arreu del territori català afavorint la realització d’accions de 
desplegament de la xarxa del Servei d’atenció integral en el marc LGBTI+, el sistema 
d’atenció i de resposta integral per a dones en situació de violència masclista i els seus 
fills i filles i el servei de primera acollida de refugiats i persones desplaçades. 


