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9.3. Moció presentada per ERC per a una mobilitat adient en els temps actuals i de futur
a Sant Pere de Ribes.
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, a l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, presenta al Ple Municipal per la seva aprovació, si s’escau, la següent moció en relació
a la mobilitat en el nostre municipi.
Com ja hem dit en altres ocasions, l’actual crisi sanitària també té algun factor positiu com és
fer palès certes mancances o necessitats que, en moments de “normalitat”, no són tant
evidents o urgents.
Per tal de poder fer un procés de desconfinament, amb el màxim de seguretat possible, és
important que a mida que la ciutadania vagi realitzant activitats en la via pública, aquesta
estigui preparada per mantenir les distàncies físiques recomanades pels tècnics en la mesura
del possible, tant per al lleure com per a la pràctica de l’esport. A Esquerra Republicana de
Catalunya creiem possible que tots aquells vials i espais públics, que per amplada ho permetin,
puguin ser habilitats fins al final del procés de desconfinament, itineraris i carrils específics per
a vianants, esportistes i vehicles, i a ser possible, amb un sol sentit de marxa. És important que
l’Ajuntament, institució competent en els vials i espais públics del municipi, realitzi aquestes
accions de sectorització i ho faci dins el paquet d’accions que està realitzant en la lluita contra
la pandèmia i els seus efectes en la ciutadania.
Tanmateix, creiem que és el moment de recuperar i debatre totes les propostes i estudis
realitzades al voltant de la nostra xarxa de camins i activar la seva actualització. Els camins del
nostre municipi poden ser i són eixos de vertebració i comunicació sostenibles, respectuosos
amb l’entorn i que faciliten el lleure i l’esport de la ciutadania. Per això cal tenir-los en bones
condicions: ben senyalitzats i correctament mantinguts. Dit això, des d’Esquerra Republicana
de Catalunya, com ja hem dit en altres ocasions, creiem que alguns dels plans d’ocupació
previstos per ajudar a mitigar el cop laboral que, esperem que no, molts dels nostres
conciutadans poden patir per mor de la crisi sanitària, s’haurien d’orientar als treballs
d’actualització, adequació i manteniment dels camins. Uns camins que poden esdevenir vies
turístiques i esportives, i això possibilitaria la creació d’una cooperativa amb les persones
formades en els plans d’ocupació, que tingués com a objectiu el manteniment i gestió d’aquests
camins i l’aprofitament dels seus recursos naturals. Sent aquesta una acció de present, en tant
que ajudaria a reduir l’impacte social de la pandèmia, i, tanmateix, una acció de futur, en tant
que s’obriria la possibilitat d’aconseguir un projecte que representés estabilitat laboral per a
persones que en aquests moments no la tenen, alhora esdevindria una oferta de servei al
municipi, el manteniment constant dels camins i una possible nova activitat econòmica lligada a
les activitats turístiques o esportives que es poden desenvolupar en aquesta xarxa de camins.
Dit això, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes, proposa l’adopció dels següents acords:
1. Amb caràcter d’urgència, implementar el protocol i les mesures adients per sectoritzar
els vials i espais públics del municipi, per tal de facilitar a la ciutadania el compliment de
les recomanacions dels tècnics i autoritats sanitàries per garantir el distanciament físic
que ens ha d’ajudar a superar la pandèmia.
2. Realització d’un pla d’ocupació per a la millora i manteniment de camins.
3. Creació d’una cooperativa, amb l’Ajuntament com a soci, pel manteniment i gestió de la
xarxa de camins.
4. Informar d’aquests acords a les Associacions de veïns del municipi, el Consell
Comarcal, la Diputació de Barcelona i les Conselleries de Territori, Sostenibilitat i de
Salut de la Generalitat de Catalunya.
El regidor, Sr. Francesc-Xavier Pascual Soriano fa una explicació del tema
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Es fa una aturada a les 20:10h
Es reprèn la sessió a les 20:25h
Fruït d’un debat, s’acorda modificar l’apartat 3 de la moció quedant com es transcriu a
continuació:
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, a l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, presenta al Ple Municipal per la seva aprovació, si s’escau, la següent moció en relació
a la mobilitat en el nostre municipi.
Com ja hem dit en altres ocasions, l’actual crisi sanitària també té algun factor positiu com és
fer palès certes mancances o necessitats que, en moments de “normalitat”, no són tant
evidents o urgents.
Per tal de poder fer un procés de desconfinament, amb el màxim de seguretat possible, és
important que a mida que la ciutadania vagi realitzant activitats en la via pública, aquesta
estigui preparada per mantenir les distàncies físiques recomanades pels tècnics en la mesura
del possible, tant per al lleure com per a la pràctica de l’esport. A Esquerra Republicana de
Catalunya creiem possible que tots aquells vials i espais públics, que per amplada ho permetin,
puguin ser habilitats fins al final del procés de desconfinament, itineraris i carrils específics per
a vianants, esportistes i vehicles, i a ser possible, amb un sol sentit de marxa. És important que
l’Ajuntament, institució competent en els vials i espais públics del municipi, realitzi aquestes
accions de sectorització i ho faci dins el paquet d’accions que està realitzant en la lluita contra
la pandèmia i els seus efectes en la ciutadania.
Tanmateix, creiem que és el moment de recuperar i debatre totes les propostes i estudis
realitzades al voltant de la nostra xarxa de camins i activar la seva actualització. Els camins del
nostre municipi poden ser i són eixos de vertebració i comunicació sostenibles, respectuosos
amb l’entorn i que faciliten el lleure i l’esport de la ciutadania. Per això cal tenir-los en bones
condicions: ben senyalitzats i correctament mantinguts. Dit això, des d’Esquerra Republicana
de Catalunya, com ja hem dit en altres ocasions, creiem que alguns dels plans d’ocupació
previstos per ajudar a mitigar el cop laboral que, esperem que no, molts dels nostres
conciutadans poden patir per mor de la crisi sanitària, s’haurien d’orientar als treballs
d’actualització, adequació i manteniment dels camins. Uns camins que poden esdevenir vies
turístiques i esportives, i això possibilitaria la creació d’una cooperativa amb les persones
formades en els plans d’ocupació, que tingués com a objectiu el manteniment i gestió d’aquests
camins i l’aprofitament dels seus recursos naturals. Sent aquesta una acció de present, en tant
que ajudaria a reduir l’impacte social de la pandèmia, i, tanmateix, una acció de futur, en tant
que s’obriria la possibilitat d’aconseguir un projecte que representés estabilitat laboral per a
persones que en aquests moments no la tenen, alhora esdevindria una oferta de servei al
municipi, el manteniment constant dels camins i una possible nova activitat econòmica lligada a
les activitats turístiques o esportives que es poden desenvolupar en aquesta xarxa de camins.
Dit això, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes, proposa l’adopció dels següents acords:
1. Amb caràcter d’urgència, implementar el protocol i les mesures adients per sectoritzar
els vials i espais públics del municipi, per tal de facilitar a la ciutadania el compliment de
les recomanacions dels tècnics i autoritats sanitàries per garantir el distanciament físic
que ens ha d’ajudar a superar la pandèmia.
2. Realització d’un pla d’ocupació per a la millora i manteniment de camins.
3. Es realitzarà un estudi de viabilitat per valorar la viabilitat jurídica i econòmica de
la constitució d’una cooperativa, amb l’Ajuntament com a soci, pel manteniment i
gestió de la xarxa de camins.
4. Informar d’aquests acords a les Associacions de veïns del municipi, el Consell
Comarcal, la Diputació de Barcelona i les Conselleries de Territori, Sostenibilitat i de
Salut de la Generalitat de Catalunya.
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Sotmesa la moció modificada a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
unanimitat dels vint-i-un membres que la composen.
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