Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 14
de maig de 2020, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
MOCIÓ D’ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I DELS GRUPS MUNICIPALS DEL
PSC, ERC, SUMEM+JUNTS, PP, UAM, ECP-ECG, Cs i EL REGIDOR NO ADSCRIT SENYOR
JAVIER ALVAREZ LAPERAL, D’ADHESIÓ AL MANIFEST DELS ALCALDES I LES ALCALDESSES
DEL BAIX PENEDÈS PER IMPULSAR SOCIOECONÒMICAMENT LA NOSTRA COMARCA.
Els alcaldes i les alcaldesses del Baix Penedès vam convenir compartir una estratègia
comuna per tal d’impulsar socioeconòmicament la nostra comarca.

Actuàrem per presentar esmenes molt concretes als pressupostos del 2020 de la
Generalitat de Catalunya, on la comarca del Baix Penedès rep una quantia insignificant
envers les necessitats reals que té.
Eren esmenes a diferents departaments, però
demanàvem atenció a quatre accions ben concretes. Totes van ser desestimades al Ple del
Parlament.

Ramon Ferré i Solé

Ara, amb la crisi sanitària i socioeconòmica de la pandèmia de la COVID19, la situació s’ha
agreujat en tots els aspectes que ja vàrem reclamar tots els alcaldes i alcaldesses:
-

L’aposta per millorar la sanitat a la comarca amb les inversions necessàries a
l’Hospital del Vendrell i a la resta d’àrees bàsiques.

-

La reducció de l’atur a partir del les necessitats recollides al Pla estratègic de
desenvolupament i ocupació del Baix Penedès 2017-2022 del Consell Comarcal del
Baix Penedès. Malauradament seguim essent la comarca amb l’índex d’atur més alt
de Catalunya.

-

La necessitat de donar resposta social a les situacions de vulnerabilitat i pobresa, i
d’assistència social que viuen les famílies dels nostres municipis, amb un increment
continuat i sense fre ni esperança per que s’aturi.

-

La mobilitat per raons laborals a la comarca és, en bona part, a l’àrea metropolitana
de Barcelona. El fet de mantenir distàncies, el risc de contagi i la precarietat del
transport públic són motius pels quals no sigui la millor opció. Per aquest motiu el
transport privat per l’autopista C32 és continuat. La possibilitat de prorrogar les
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Aquesta estratègia començava amb la creació de la Taula del Baix Penedès des de la qual
es va fer públic el greuge continuat que pateix el conjunt de la comarca, que es tradueix
en aspectes com una sostinguda baixa inversió per part de les administracions superiors,
amb una distorsió entre la necessitat real i el nombre d’efectius pel que fa a mossos,
agents rurals, bombers i mestres, entre d’altres.
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concessions de les autopistes farà augmentar encara més la diferència competitiva
entre empreses i autònoms; així com la despesa en transport de les persones
treballadores en aquesta zona.
La comarca del Baix Penedès no pot seguir menystinguda per la Generalitat de Catalunya
com fins ara. Tenim necessitat de revertir aquesta situació que ja teníem i que amb la crisi
de la COVID19 esdevindrà crònica.
Per tot això, i després de l’aprovació del Pressupost 2020 de la Generalitat de Catalunya, i
de la anunciada pròxima revisió pel govern de la Generalitat, els alcaldes i les alcaldesses
demanem, que s’inclogui en l’esmentada revisió, de manera prioritària:
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a) Les inversions necessàries per millorar la sanitat a la comarca. Destacant les actuacions
pendents a l’Hospital del Vendrell d’ampliació del servei d’Urgències, consultes
externes, hospital de dia, llits d’hospitalització, de pal·liatius i de llarga estada i
aparcament.
b)

Dotar a tots els municipis de la comarca d’un Pla de xoc de contractació pública
destinat als col·lectius més afectats per la pèrdua de llocs de treball a conseqüència de
la COVID19.

c)

Incrementar els recursos personals i econòmics per a les àrees d’atenció a les
persones en risc de vulnerabilitat.

d)

La bonificació dels peatges habituals a la C32 en els trams que connecten la comarca
amb altres punts com són les entrades a la mateixa autopista i el peatge de Cubelles,
el 100% de l’import total, mentre duri la concessió.

Demanem també que s’atenguin el conjunt de propostes plantejades el passat mes de
gener a la Taula del Baix Penedès (mobilitat, política industrial, sostenibilitat, medi natural,
etc.)
Donar trasllat d’aquest manifest al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del
Parlament de Catalunya, als membres de la Taula del Baix Penedès i a tots els ajuntaments
de la comarca.

ÚNIC: Adherir-se a la totalitat del manifest dels Alcaldes i les Alcaldesses del Baix Penedès
per impulsar socioeconòmicament la nostra comarca.
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El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat de la
totalitat dels seus membres, adopta el següent acord:
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I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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Calafell, 18 de maig de 2020 .
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