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Secció política 

COMUNICAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

FEM SANT ANDREU ACONSEGUEIX UN ACORD PER 
IMPULSAR ELS PRESSUPOSTOS MÉS SOCIALS DE SANT 
ANDREU DE LA BARCA. 

Fem Sant Andreu a través d'un acord de pressupostos, facilita amb el seu vot favorable 
l'aprovació dels pressupostos més socials que mai ha vist la ciutat. El consistori encara 
l'exercici del 2021 amb un increment dels comptes respecte al 2020 del 7%, és a dir 
1.921.375€ més. En la situació excepcional que vivim, però en definitiva sempre, hem 
reivindicat que aquells que tenim responsabilitats públiques hem d'exercir la política útil, la 
que treballa per a les persones, pel seu benestar i pels seus problemes. El pressupost és 
l'instrument polític més important que té un Ajuntament per assegurar aquests objectius. 

En aquest acord Fem Sant Andreu ha pretès fixar de forma planificada i ordenada les 
prioritats de despesa. Per la coalició municipalista calia prioritzar la inversió en tres àmbits: 
les persones, el territori i el futur de la ciutat. Convertint aquests pressuposts en una eina útil 
per millorar la qualitat de vida, garantir el futur dels que no ho estan passant bé, cuidar 
l'entorn on fem vida i proporciona salut i assegura la continuïtat social i econòmica de la 
ciutat. 

Seguidament us detallem els acords entre FEM SANT ANDREU – ACORD MUNICIPAL i el 
govern municipal per l'aprovació dels pressupostos municipals del 2021. 

• Incrementar els recursos de la xarxa de protecció social. Vàrem 
proposar que les polítiques adreçades a l'atenció a les persones i a mantenir el 
nivell de qualitat dels serveis suposes el 30% del pressupost. Finalment gràcies a 
l'acord de pressupostos, la partida social s'augmentarà mig milió d'euros, i 
suposarà el 23% del pressupost. Tenim el compromís del govern que si fos necessari, 
s'utilitzarà el romanent segons necessitat per sostenir i recolzar els serveis dedicats 
a l'atenció de les persones. 

• Senyalització de camins forestals i de muntanya. Gràcies a l'acord de 
pressupostos, es crea una partida de 50.000 € per senyalitzar i adequar les pistes 
i camins forestals de el terme municipal de Sant Andreu de la Barca. 

• Pla d'inversió i manteniment a la via pública. Gràcies a l'acord de 
pressupostos, es preveu una partida de 70.000 € per millorar els múltiples 
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desperfectes a l’empedrat de carrers i places del municipi. Més 50.000 per la 
renovació del paviment asfàltic. 

• Renovació dels parcs infantils. Gràcies a l'acord de pressupostos, s'equipa 
una partida de 180.000 € per la renovació de 4 parc infantils durant el 2021. A 
més s'incrementa la partida de manteniment jocs infantils un 43%. 

• Millora per l'eficiència i sostenibilitat dels edificis municipals. Gràcies a 
l'acord de pressupostos es dota una partida de 293.477,17 €, per un pla de millora 
i eficiència energètica dels edificis municipals. 

• Garantim l'alimentació. Gràcies a l'acord de pressupostos, augmentarà en 
100.000 € les partides del banc d'aliments, beques menjador escolar i gent gran. 
Garantint que cap sol·licitant d'aquests serveis quedi fora de la protecció. 

• Augmentem la presència d'arbres i ombres. Gràcies a l'acord de 
pressupostos, dins la partida de manteniment de jardins municipals, es preveu 
ampliar la presència d'arbres a la via pública, zones verdes i d'esbarjo. 

• Limitem la despesa política. Gràcies a l'acord de pressupostos Fem Sant 
Andreu aconsegueix congelar els sous dels regidors, i també les assistències que 
l'alcalde cobrava de més, es regulen i s'ajusten a la franja baixa tal com 
demanàvem. Això comporta una reducció del 12% (21.210 €) respecte al 2020. 

El suport de Fem Sant Andreu aquests pressupostos no és un xec en blanc al govern. Ho 
fem per la ciutadania i el seu contingut marcadament social, per la reducció de les 
retribucions dels càrrecs polítics i perquè en aquests moments difícils, cal responsabilitat, 
política útil, diàleg i sobretot l'acord, per no deixar a cap ciutadà enrere. A partir de l'1 
de gener seguirem la nostra tasca de fiscalització i el seguiment d'aplicació d'aquests 
comptes, així com l'acció de govern. 

Rebeu una salutació cordial, 

 

Xavier Vila 

Àrea de Comunicació 

Fem Sant Andreu - Acord Municipal 

Sant Andreu de la Barca, 28 de desembre de 2020 
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