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“Lluitar contra l’exclusió social
i treballar per a l’ocupació”
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Pla de Reactivació Municipal 2017-2018

L’entorn de crisi econòmica generalitzada -amb atur i treball precari- està fent que
continuï augmentant el nombre de famílies amb risc d’exclusió social, les
situacions d’emergència social i l’extensió de la pobresa. La complexitat cada cop
esdevé més accentuada.

El nostre municipi no és aliè a aquestes realitats. De fet, som el municipi que té la
taxa d’atur més elevada de tota la comarca del Garraf. Malgrat, que les dades ens
fan preveure que el camí sembla que millora, encara hem de ser molt prudents
alhora de fer afirmacions definitives perquè sabem que l’ocupació en el nostre
territori té un percentatge alt de temporalitat i estacionalitat important. Per la qual
cosa, cal una anàlisi a més llarg termini que es doni la certesa que la millora es
consolida.

Aquest Pla de Reactivació Municipal, per tant, lluitarà per afavorir l’ocupació, donat
que és una de les qüestions en la qual aquest govern vol incidir de forma decidida.
Les dades ens diuen que si bé és veritat que, actualment, la taxa d’atur al municipi
ha disminuït més de 2 punts en el darrer any, són encara moltes famílies les que
pateixen la manca d’una feina. A Sant Pere de Ribes tenim, a febrer de 2017, una
taxa del 16,33% (amb 2.191 persones aturades); a la comarca del Garraf, s’està
en un 15,10%; a Catalunya, a un 12,96%; i al conjunt de l’Estat, a un 17,45%. Fa
tot just un any, aquesta taxa d’atur al municipi era d’un 18,81% (2.477 persones
aturades).

Per franges d’edat, a data d’avui, les persones majors de 45 anys són les més
afectades (1.170 persones, amb un 53,40%), seguida de la franja compresa entre
els 30 i els 44 anys (739 persones afectades, amb un 33,73%). Respecte a sexe,
les dones tenen una taxa d’atur superior (56,28%) que els homes (43,72%).
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En quant a Serveis Socials, les dades d’aquest passat any 2016, mostren que les
dificultats encara existeixen i afecten als veïns i a les veïnes de Sant Pere de
Ribes. Aquestes dades són les següents:

-

Ajuts d’urgència social:
o Total: 964 ajudes
o Persones ateses: 633
o Import destinat: 128.084,29 €


-

Entre d’altres xifres, cal destacar, en aquest sentit, que:
•

Subministraments: 89.959,03 €

•

Transport: 7.945 €

•

Mèdics: 21.006,44 €

Ajuts per tal de garantir la realització d’activitats de suport a infants i
adolescents en situació de risc social:
o Activitats casal de Setmana Santa: 36 infants / 4.032 €
o Activitats extraescolars i de suport: 113 infants i joves / 18.639,11 €
o Activitats d’estiu: 173 infants / 62.363,25 €

-

Ajuts per servei de menjador per gent gran:
o Total: 19 persones de mitjana mensual
o Import destinat: 11.169,95 €

-

Campanya de suport alimentari:
o Targetes moneder: s’han bescanviat un total de 272 xecs per compra
d’aliments bàsics (a Caprabo). Import repartit: 8.160 €). Famílies
beneficiades: 90 (151 infants beneficiaris directes).
o Banc d’aliments (producte sec): 23.365,57 €

-

Ajuts d’urgència social per alimentació:
o Total: 216 ajuts
o Import destinat: 106.330 €

-

Ajuts per beques de llibres i material escolar:
o Total: 705 estudiants beneficiats
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o Import destinat: 110.000 €
-

Servei del SAD: 349.924,34 €

En aquest context, el Pla de Reactivació Municipal esdevé vital alhora de poder
mobilitzar els recursos que té l’Ajuntament per tal de preveure un pla de mesures
per al foment de l’ocupació i la reactivació social.

L’any 2014 es van destinar 2 milions d’euros amb un pla de mesures per al foment
de l’ocupació i la reactivació social. L’any 2016-2017 s’estan destinant 7 milions
d’euros per lluitar contra l’exclusió social i treballar per l’ocupació. En aquesta
estratègia bianual, fins ara, i amb xifres de l’any 2016, el Pla de Reactivació ha
treballat amb més de 55 empreses del municipi i de la comarca, amb 46 persones
destinatàries de plans d’ocupació i s’han realitzat, un total de 160 accions i
projectes, i d’altres en programació (veure document adjunt 1). Aquest any, i de
manera també bianual, 2017-2018, proposem 13 milions d’euros provinents de
romanents de crèdit que s’afegiran a les partides existents del pressupost
municipal aprovat al desembre de 2016 per treballar en aquesta estratègia de
reactivació socioeconòmica i d’ocupació. En aquest cas, també es proposen
incorporar projectes i accions provinents del projecte de Pressupostos Participatius
i que no van poder ser incorporades en el pressupost municipal per manca de
finançament suficient (veure document adjunt 2).

El Pla de Reactivació Municipal s’emmarca en el Pla d’Actuació Municipal i estableix
4 eixos d’actuació prioritari:

•

La igualtat d’oportunitats

•

L’economia local i l’ocupació

•

El territori i l’espai públic

•

La democràcia, la transparència i la participació
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Aquest Pla de Reactivació Municipal representa, alhora, els compromisos amb el
municipi en quan a la millora i l’ampliació dels seus equipaments, del patrimoni
històric, de l’arranjament de l’espai públic, en el sentit ampli, abordant també una
aposta important per les infraestructures bàsiques (aigua, enllumenat i
clavegueram), de la sostenibilitat i model energètic del municipi i de la promoció
econòmica i turística, per tal que sigui un municipi de qualitat on viure i conviure.

En total es tracta d’una dotació econòmica de 14.098.964,02.- euros, que han de
donar una empenta important en la posada al dia del nostre municipi i en l’aposta
d’un municipi on la qualitat de vida, l’oportunitat i la igualtat per a les persones
sigui el signe de veritable identitat.

Pla de Reactivació Municipal 2017-2018
Pressupost 2017

952.161,78 €

Romanents

13.146.802,24 €
Total 14.098.964,02 €

El Pla d’actuacions preveu l’execució dels projectes i treballs a través de:

•

Plans d’ocupació

•

Contractació directa

•

Concessionaris

•

Convenis amb entitats sense ànim de lucre

•

Contractes menors i negociats amb empreses del municipi

•

Contractes menors, negociats i concursos amb empreses especialitzades.

Els àmbits d’actuació són els següents (per més detall, veure dossier projectes

PRM 2017-2018):
A l’àmbit de serveis socials es faran millores als casals d’avis (climatització del
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casal de Ribes, sectorització elèctrica del casal de Les Roquetes i el centre de dia,
renovació de mobiliari i maquinària), arranjaments d’habitatges de la gent gran
amb dependència, es millorarà el nou local del banc d’aliments (instal·lació d’un
muntacàrregues i millores de l’espai) i l’espai jove a Ribes (nou mobiliari i
adquisició de material tècnic pel buc d’assaig).

A l’àmbit d’educació es portaran a terme els camins escolars (escoles Riera de
Ribes i Les Roquetes-Santa Eulàlia: pavimentació, accessibilitat, senyalització,
mobiliari...), tant a Ribes com a Les Roquetes, i es faran arranjaments a l’aulari
blanc de Les Roquetes (millora instal·lació elèctrica, tancaments planta baixa,
climatització).

A l’àmbit de cultura es faran millores a l’edifici de l’Escorxador (rehabilitació de
la façana i compra de mobiliari), als locals de la UA1 de Les Roquetes, al Local de
Ribes

(adquisició

mobiliari,

equips

audiovisuals,

instal·lacions

elèctriques,

tancament consergeria adjudicació de la redacció del projecte fase 2) i el Teatre
de Les Roquetes (adjudicació de l’actualització del projecte, aprovació del projecte
i licitació i execució de les obres).

A l’àmbit d’esports es posaran al dia els equipaments: millores a les piscines
(arranjament de paviment, instal·lacions a Ribes i millora de tanques, il·luminació i
càmeres a Les Roquetes), al tennis (millora sistema enllumenat i sistema elèctric a
Ribes), al camp petit de Les Roquetes (estudi i redacció del projecte i millores per
l’accessibilitat a l’espai), a la zona esportiva de Bosc de Plaça de Ribes (graderies,
tanques perimetrals i elements de seguretat), a les pistes d’skate de Ribes
(construcció nous elements i millora de l’enllumenat, accessos i entorn), a
l’adequació de les pistes de Sant Agustí, als pavellons esportius (aigua calenta
sanitària, nous equips de música, finestres motoritzades, noves portes de
vestidors i nou quadre elèctric) i les pistes annexes als pavellons, tant a Ribes com
a Les Roquetes.
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En quant a l’àmbit d’ocupació, es faran per primera vegada, amb recursos
propis, plans d’ocupació municipals (agents cívics, tasques administratives,
personal de serveis, acompanyaments persones grans o auxiliars de governació).

A l’àmbit de comerç local, es faran arranjaments a parades del mercat la Sínia
per la seva dinamització i ocupació (actualment estem en tràmit de concedir 2
parades més i redacció de l’estudi d’adequació dels locals comercials).

A l’àmbit d’emprenedoria, es faran dos espais per persones emprenedores i
empreses, com són el viver d’empreses a Ribes i l’espai empresa a Les Roquetes.

A l’àmbit de turisme, es faran elements de promoció audiovisual turística sobre
el municipi, així com treballarem en el projecte de destinació saludable i en la
propera fira d’indians, dins del marc del ja consolidat Agromercat, sent aquesta la
primera a tota la província de Barcelona.

A l’àmbit d’habitatge, es finalitzarà l’escala del Parc Central, per tal de disposar
de 16 habitatges més per destinar-los a lloguer social. A més, es farà l’adequació
dels pàrquings, per la seva comercialització i la realització de petites millores en
les comunitats.

A l’àmbit d’espai públic, es preveu la supressió de barreres arquitectòniques i
millora de l’accessibilitat, adequació de carrers i places, pavimentació, mobiliari
urbà, adquisició de contenidors, instal·lació de jocs infantils, neteja i ajuts per
arranjaments de façanes... (actuacions al carrer Cid Campeador, al parc Pompeu
Fabra, a la zona del passeig de Circumval·lació, a la plaça Magallanes, al passeig
Rafael Alberti, a la zona de les timbes de Ribes, del pati de la Granja o al carrer
Picasso, a la riera de Les Roquetes, a la zona del pont de la palanca, a la plaça
Marcer, al carrer Antoni Gaudí, al carrer Eduard Maristany, a la plaça de la poeta
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Maria Mercè Marçal, a la zona de l’escola Mediterrània, al carrer Pere II, a la plaça
Francesc Layret, a la plaça Hernan Cortés, a la plaça Llobregat, al carrer Lope de
Vega, al carrer Puigmal, a la carretera dels Cards, al carrer Ildefons Cerdà, al
carrer Pep Ventura, a l’avinguda Catalunya, al Parc Central SUPP-9...), sent, a més,
necessari des de fa ja temps, abordar les problemàtiques de les xarxes públiques,
com és la millora del clavegueram (aigües pluvials de Mas d’en Serra),
l’enllumenat públic (quadres 5, 8 i 13 i adequació i millora de l’enllumenat a plaça
Catalunya, plaça Marcer, pipicans del municipi, plaça Llobregat i al nucli de Les
Torres) i la xarxa d’aigua.

En quant a l’àmbit d’urbanisme i urbanitzacions, s’actuarà en la millora
d’adequació de camins, zones verdes, parcel·les, franges i, bàsicament, millora de
camins per la comunicació i dels espais urbans (actuacions diverses a Can LlosesCan Marcer, Els Colls, Can Pere la Plana, Els Vinyals, Torre del Veguer, Mas Parés
de Dalt, Els Cards, Mas Alba...).

A l’àmbit de medi ambient i sostenibilitat, es millorarà la xarxa d’aigües a
través de la planificació del Pla Director. Es fa una aposta decidida per la
sostenibilitat a través de millores en l’enllumenat públic per garantir l’estalvi
energètic, així com les accions relacionades amb la biomassa (caldera a l’Espai
Blau i planta d’assecament) subvencionades per fons europeus FEDER.
S’adquiriran vehicles elèctrics (per la brigada de jardineria) i s’instal·laran espais
de recàrrega elèctrica. S’adequaran espais per a la prevenció d’incendis i
s’adquirirà un vehicle per l’ADF, fent, també, adequació de camins (Can Pere de la
Plana, Mas Alba, Can Lloses-Can Marcer o Els Vinyals) i projectant i ampliant la
xarxa de carrils bici del municipi (entre Ribes i Les Roquetes, itineraris a Mas d’en
Serra i itinerari cap a l’escola Riera de Ribes).

En l’àmbit de la seguretat i mobilitat, s’actualitzarà la senyalització viària
(revisió dels itineraris escolars, transformació de carrers de doble sentit en sentit
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únic de circulació i ordenació d’estacionaments de motocicletes als voltants dels
passos de vianants).

A més, s’actuarà sobre l’àmbit de patrimoni i equipaments, en espais com la
Casa de la Vila (2a. fase i urbanització de l’entorn), castell de Sota-Ribes
(arranjament de les timbes del castell, intervenció integral per la seva museïtzació,
redacció del projecte i arranjaments diversos), ermita de Sant Pau (restauracions
diverses en el seu interior, així com accions a l’entorn i a la placeta), centre cívic
L’Espai (millores per les prestacions funcionals i de servei de l’espai, així com
adquisició de mobiliari i millora dels lavabos), o amb les millores als edificis
municipals (millores a la deixalleria municipal, a Can Salvador Miret, a Can Puig i a
la Vinya d’en Petaca), als centres escolars (espai del pati de la llar d’infants de
l’Espígol, paviment antilliscant als 3 Pins i ampliació del menjador i canvis de
tancament exteriors al Cargol; actuacions diverses a les escoles El Pi, Riera de
Ribes, Els Costarets, Les Parellades i Les Roquetes), a les biblioteques (adquisició
de fons i mobiliari, actuacions per la millora de les prestacions funcionals i de
servei de l’espai i, també, ampliació de la biblioteca Josep Pla en col·laboració amb
la Diputació de Barcelona), l’accessibilitat de l’edifici de Can Puig (accessibilitat i
millora per porta el servei de formació SEFED) o els pipicans municipals (millores
en l’adequació, en les tanques i en l’enllumenat) i la zona de pícnic de Vilanoveta
(banys, barbacoes, residus, camí...).

I en quan a l’àmbit d’administració oberta, es posaran al dia tecnològicament,
tant els serveis municipals (amb actualització i nou programari), com la instal·lació
de wifi als equipaments municipals.

Cal dir, que les inversions més importants del Pla de Reactivació Municipal pel que
fa al volum de despesa que es relacionen a continuació, queden consignades amb
la fórmula de finançament no disponible tal i com recull l'informe elaborat per la
intervenció de l'Ajuntament i que només aquesta despesa podrà tornar a ser
SANT PERE DE RIBES, UN MUNICIPI ON VIURE I TREBALLAR

9

www.santperederibes.cat

Pla de Reactivació Municipal 2017-2018

disponible per acord explícit del Ple Municipal. Aquesta fórmula ha estat acordada
per tal de recollir la demanda dels grups municipals en el sentit de garantir la
participació, debat i fiscalització de cadascun dels projectes que es relacionen. Així
mateix, aquest Govern Municipal es compromet a treballar aquests projectes en el
sí de la comissió d'inversions:

•

Teatre de Les Roquetes

•

Millora de Xarxa de clavegueram

•

Pistes cobertes

•

Millores d’habitatge i Patrimoni de lAJ

•

Millores Enllumenat (FEDER)

És voluntat política que aquest Pla de Reactivació Municipal 2017-2018 ens
serveixi per contribuir a la consecució dels interessos generals, en un context
econòmic i social que precisa de l’esforç en l’aplicació de politiques públiques de
reactivació. Aquest és el nostre compromís, així com fer-ho des de la proximitat i
la transparència.
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