Ple ordinari
17 de gener de 2017

9.1.Moció que presenta el Grup Municipal PSC-CP, en relació al pressupost d’inversions
de la Generalitat de Catalunya a Sant Pere de Ribes.
El pressupost d’inversions aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya situat al Garraf
entre les comarques on té previst realitzar una inversió més minsa entre tots els territoris de
Catalunya.
Es tracta, curiosament, d’una decisió injusta amb un dels territoris més castigats per la crisi
econòmica i la destrucció d’ocupació durant aquest darrers anys, d’una banda perquè penalitza
els serveis públics que els ciutadans i les ciutadanes haurien de rebre, tant en matèria d’atenció
sanitària com en educació, dependència, seguretat, etc., i, de l’altre, perquè perjudica tant
aquelles empreses que avui ja operen al territori com a la implantació de noves, molt necessàries
per generar noves situacions d’ocupació.
El pressupost d’inversions aprovat pel Govern de la Generalitat només contempla el nou CAP de
Ribes i un laboratori (mobiliari) a l’hospital de Sant Camil (adjuntem proposta de la Generalitat).
Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes acordi:
1. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que revisi les propostes d’inversions pel
nostre municipi, per desequilibrat i discriminatori respecte a la mitjana d’inversions a la resta
de Catalunya, que només perjudica als nostre veïns i veïnes, així com la revisió en àmbit
relacionats amb la mobilitat i les infraestructures (sortida de la C-32 al pas pel municipi, per
exemple), en general, la qual cosa facilitaria la implantació de la nova activitat econòmica.
2. Demanem al Govern de la Generalitat de Catalunya que tingui en compte en el Pressupost:
la construcció de l’IES Xaloc, el retorn de les urgències als nostres centres d’atenció primària,
les bonificacions als pas de l’autopista del Garraf; la millora en els centre educatius pendents
des de fa anys, la construcció de l’ampliació del centre bàsic de salut de Les Roquetes; la
concertació de les places que resten encara de la residència del Tegar, l’ increment de la
concertació de places públiques al municipi que ens permeti l’obertura del nou centre de dia,
així com les inversions necessàries a l’Hospital de Sant Camil.
3. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del
Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i las presidents
de l’Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya.
La regidora, Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado explica la moció.
Surt el regidor, Sr. José Asín Fernández a les 19:40h i torna a les 19:45h.
Surt el regidor, Sr. Tomàs Carandell Baruzzi a les 20:00h i torna a les 20:03h.
Surt la regidora, Sra. Laura Marcos Navarro a les 20:02h i torna a les 20:05h.
Surt la regidora, Sra. Magda Torrents Garriga a les 20:07h i torna a les 20:10h.
Surt el regidor, Sr. Josep Graells i Ros a les 20:08h i torna a les 20:10h.
Es produeix un debat.
Es sotmet el dictamen a votació. El Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per quinze
vots a favor: Sis del Partit Socialista de Catalunya, quatre regidors de UM9-CUP, tres de Fem
Poble i dos del Partit Popular Català. S’abstenen els quatre regidors de CIU-VIA, i el regidor
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

