Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PLA DE XOC I REACTIVACIÓ
MUNICIPAL 2020-2021

Pel rescat de les persones i de
l’economia local

Sant Pere de Ribes, abril de 2020

www.santperederibes.cat
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Atesa l‘actual emergència sanitària del covid-19, des de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes fem una proposta per pal·liar i fer front als efectes d’aquesta
situació i els que vindran en els propers temps.

Abans d’endinsar-nos en el document, vull tenir unes paraules d’agraïment a totes
les persones que estan treballant en els serveis essencials des del primer dia
mentre la resta de persones, podem fer efectiu aquest “queda’t a casa” que les
autoritats sanitàries han recomanat a l’inici de l’estat d’alarma. A tots els serveis
sanitaris, al sector de l’alimentació, logística, cossos de seguretat, serveis socials...
A tots i totes: GRÀCIES!

Així mateix, també vull expressar unes paraules d’escalf a les persones que han
perdut algun ésser estimat o aquelles que estan patint la malaltia. No esteu sols ni
soles!

Les conseqüències que està generant aquesta pandèmia que estem vivim, està
afectant, de forma excepcional, a les estructures socials i a la forma de relacionarnos que estem acostumats i acostumades fins ara. Així com, ja estem notant els
primers símptomes d’una nova crisi econòmica.

Tot just, començàvem a sortir d’una anterior crisi econòmica on el gruix de la
població havia patit la pèrdua del treball, la vivenda i en massa ocasions
l’esperança de poder tornar a remuntar. Durant els darrers anys, l’Ajuntament ha
estat al costat de les persones amb més necessitats posant en marxa programes i
accions per reduir les desigualtats i impulsar noves oportunitats a aquelles
persones que més ho necessitaven. Ara, ens trobem de nou, davant una situació
que no sent assimilable en la forma a l’anterior crisi, sí ho serà de ben segur en
les conseqüències.
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El tancament dels comerços, d’equipaments, de la vida al carrer, de la convivència
comunitària que tan s’ajusta a la nostra cultura i a la manera d’entendre la vida i a
la nostra xarxa social, ens ha colpejat durament i cal que ens assegurem que
aquelles persones més vulnerables, tinguin les seves necessitats cobertes.

És la nostra voluntat treballar, per tant, des de la responsabilitat
col·lectiva i, també, demanant responsabilitat individual, per donar
resposta a les necessitats dels nostres veïns i veïnes en aquesta nova crisi en la
qual ens veiem immersos: vetllar per aquelles persones que es quedaran sense
feina; per aquelles persones que necessitaran un ajut per tal de tirar endavant
amb el seu projecte vital i per poder atendre a la seva família; treballar per la
reactivació econòmica de les nostres empreses, dels comerços i de les activitats
econòmiques, en general, ubicades al nostre poble. I, sobretot, posant èmfasi en
l’atenció a les persones més vulnerables, per tal que ens faci tenir una visió
efectiva de la realitat.

És el moment d’estar al costat de la gent. Sense excuses. De dotar, els
nostres serveis i les nostres polítiques públiques, d’un sentit contextualitzat de la
realitat actual.

Cal mobilitzar, per tant, recursos econòmics com tècnics, per encarar aquesta nova
la situació . Cal treballar per evitar que es precaritzi encara més la situació
de moltes persones i de moltes famílies. Cal sortir al rescat de les persones i
posar els esforços en la reactivació econòmica per ajudar a les empreses, als
comerços i a les persones emprenedores. Ara, també, és el moment de
redescobrir i repensar projectes que ens facin sortir d’aquesta situació de manera
diferent i que encarin una nova mirada sobre la realitat que ens envolta.
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Per una banda, estem experimentant que en aquest temps de confinament de les
persones, la natura s’expressa i recupera el seu espai. Per altra banda, són
moltes les organitzacions que experimenten altres maneres de treballar
prescindint dels desplaçaments de les persones, fins ara, pràcticament obligats.
Aquest factor impacta d’una manera positiva en el entorn ambiental reduint la
petjada de CO2 alhora que pot permetre una conciliació familiar més adequada a
les necessitats reals de les persones.

Són moltes les coses que aquest temps ens està fent viure, algunes d’elles molt
impactants i doloroses però d’altres. Estic segura que seran una oportunitat de
canvi si les sabem aprofitar.

Cal dir també que aquest temps està posant a prova la nostra fortalesa com a
comunitat i vull posar de relleu la xarxa social i familiar de solidaritat. De
capacitat d’autoorganització i d’entrega als altres. Molt important en situacions
com la que estem patint on l’aïllament que comporta el confinament només es pot
compensar amb les mostres i accions de solidaritat. Gràcies als i les voluntàries
que estan cosint mascaretes, repartint aliments i medicaments, fent trucades a les
persones que estan soles o que passen un procés de dol... Aquesta és una mostra
del que som capaços de fer com a comunitat.

Encara avui, desprès d’un mes aproximadament de l’inici d’aquesta pandèmia en
el nostre país, ens movem amb moltes incerteses i hem de prendre decisions en
aquesta realitat canviant i incerta. I és en aquest entorn que fem aquesta
proposta sabent que de ben segur es produiran canvis fruit de noves necessitats
en els propers mesos.
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És el moment de la responsabilitat i la solidaritat entre tothom. Aquesta
crisi ens posarà a prova, però cal mirar ja a l’horitzó per convertir aquesta situació
en una oportunitat que ens permeti construir un futur més just i cohesionat entre
les persones.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, davant la crisi sanitària provocada pel
covid-19, excepcional i sense precedents en el nostre país, i desprès del decret
d’estat d’alarma del passat 14 de març, ha posat en marxa des del primer dia tota
una sèrie d’accions per tal de complir en tot moment les decisions d’altres
administracions superiors que han anat impactant en el nostre municipi i, alhora,
acompanyar la població en aquest procés mai vist, assegurant-nos que les
persones més vulnerables tinguin les necessitats bàsiques cobertes. Aquestes
primeres mesures socials i econòmiques posades en marxa en aquestes
darreres setmanes són les següents:

-

En habitatge, s’ha ampliat la dotació econòmica en 450.000 euros per donar
resposta a la dificultat apareguda per fer el pagament del lloguer de l’habitatge
a través d’ajuts directes urgents (per un total de 500.000 euros en la partida
corresponent).

-

En serveis socials, s’han ampliat les partides d’aquest àmbit en 290.000
euros (per un total de 1.721.150 euros) per afrontar les primeres necessitats
de les persones més vulnerables.

-

En promoció econòmica, s’han injectat 240.000 euros més (per un total de
360.000 euros per ajuts) per donar cobertura a les persones autònomes i
petites empreses i comerços que necessiten suport en aquests moments tant
delicats.
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A més, altres mesures que s’han posat en marxa són:

En quan al suport a les famílies més vulnerables,

-

Pla individualitzat (taxes i impostos): qualsevol persona que així ho sol·liciti,
per poder realitzar ajornaments i/o fraccionaments dels tributs municipals,
sense recàrrecs.

-

Beques menjador: distribució de targetes moneder a les famílies afectades,
directament a domicili.

-

Beques dels menjadors municipals: estan garantides.

-

Dinars a domicili: es garantirà el servei a les persones grans.

-

Banc d’aliments: es reforça, s’augmenta l’estoc i el servei a domicili.

-

Llars d’infants municipals: no es cobrarà la quota mentre estiguin tancades a
causa de l’estat d’alarma decretat (s’ha reforçat la dotació pressupostària amb
70.000 euros).

-

Adquisició de material informàtic (tablets, wifi...): per els nens i nenes que no
en tenen equipament informàtic per poder seguir amb el seu aprenentatge
escolar.

-

Ajuts al lloguer d’habitatges urgents: concessió directe per tal de facilitar el
pagament mensual de l’habitatge (cal que els contractes de lloguer al municipi
siguin fins a 750 euros/mes i es tinguin uns ingressos determinats, segons la
unitat familiar).

-

Atenció directa a col·lectius vulnerables: es prioritza la gent gran, depenent,
infants o dones maltractades.

SANT PERE DE RIBES, UN MUNICIPI ON VIURE I TREBALLAR
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En quan al suport a les activitats econòmiques,

-

Llicències de terrasses: no s’hauran de pagar, durant el període que duri l’estat
d’alarma.

-

Taxa dels mercats ambulants setmanals: no es cobrarà als paradistes, durant el
període que duri l’estat d’alarma.

-

Quota de les parades del mercat municipal: moratòria de la quota i
flexibilització en el seu pagament, durant l’estat d’alarma.

-

Taxa de recollida de la brossa comercial: no l’hauran de pagar els establiments,
mentrestant l’activitat estigui tancada per imperatiu legal.

-

Proveïdors de l’Ajuntament: es prioritzaran els pagaments de les factures dels
autònoms i petites i mitjanes activitats econòmiques.

-

Ajuts a l’activitat comercial, empresarial i a l’emprenedoria: 2.000 euros en
concessió directa per empreses i autònoms (per aquelles activitats que hagin
hagut de tancar per imperatiu legal i demostrin unes pèrdues en la seva
facturació superiors al 75%, sent compatibles amb la resta d’ajuts concedits
per part de l’Estat i/o de la Generalitat de Catalunya).

-

Equipaments esportius: s’ha dotat econòmicament amb 50.000 euros per tal
de poder cobrir els possibles inconvenients causats a les concessionàries dels
equipaments per la manca de prestació de serveis.

-

Equipaments educatius: s’ha dotat, també, amb 100.000 euros per tal de fer
millores.
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I, també, s’han endegat algunes mesures de caire general,

-

Calendari fiscal: es modifica per ajornar la data de pagaments dels impostos i
taxes.

-

Lloguer d’espais de propietat municipal (locals, places d’aparcament i
habitatges): s’aprova, per tothom que així ho sol·liciti, una moratòria i/o
fraccionament en el pagament fins a 12 mesos.

-

Atenció ciutadana i serveis bàsics: estan garantits a través del desplegament
realitzat per part dels serveis de l’Ajuntament (de forma telemàtica i
telefònica), per tal de poder donar la cobertura necessària als veïns i a les
veïnes del poble.

-

Nous serveis telefònics: activació del serveis d’ajuda i voluntariat, atenció
comunitària, servei d’informació i atenció a les dones, consultes de pediatria i
acompanyament en situacions de dol i suport psicològic.

-

Via pública: actuacions de desinfecció d’espais públics, de carrers i places,
d’edificis municipals, etc... tant als nuclis de població com a les urbanitzacions
(s’ha augmentat la dotació econòmica en 525.000 euros).

-

Voluntariat: suport a iniciatives i xarxes ciutadanes de voluntariat.

-

Promoció de l’esport: s’ha dotat amb 20.000 euros per portar a terme la
promoció d’activitat física i esportiva.

-

Equipament informàtic municipal: es dota amb 30.000 euros una partida
pressupostària per l’adquisició de material i equips informàtics per tal de donar
cobertura al teletreball de l’Ajuntament.

-

Suport al personal sanitari, en general: amb aportació de material divers
(mascaretes, bates, protectors, guants, bombones d’oxigen...), tant als centres
hospitalaris com a les residències de la gent gran i, així mateix, la gestió
d’habitacions d’hotel al municipi per tal que estiguin a disposició del personal
sanitari que així ho necessiti (dotació econòmica de 50.000 euros).

SANT PERE DE RIBES, UN MUNICIPI ON VIURE I TREBALLAR
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Desprès de totes aquestes mesures extraordinàries i sobrevingudes, hem elaborat
aquest Pla de Xoc i Reactivació Municipal que és una aposta per continuar
mobilitzant recursos, tant econòmics com humans, per al rescat de les persones i
la reactivació econòmica municipal amb propostes encaminades bàsicament a 3
àmbits:

1. SUPORT A LES FAMÍLIES
2. SUPORT A LES PETITES EMPRESES I PERSONES AUTÒNOMES
3. SUPORT AL COMERÇ LOCAL I L’EMPRENEDORIA

Amb una mobilització de recursos de 3.640.000 €.

Per una altra banda, proposem també un Pla d’inversions en el municipi per
tal d’avançar com a poble amb un import de 4.905.000 €.

Aquestes actuacions s’organitzen i s’executaran en petits projectes per tal
que siguin realitzades:
• Per empreses locals i autònoms, i així reactivar i estimular l’economia local.
• Plans d’ocupació per poder oferir noves oportunitats de feina a aquelles
persones que han perdut el seu lloc de treball.
• Entitats del tercer sector que puguin col·laborar i alhora generar nous llocs
de treball.

SANT PERE DE RIBES, UN MUNICIPI ON VIURE I TREBALLAR
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Respecte al suport a les famílies, es potenciaran les actuacions relacionades,
principalment, a treballar pel rescat de les persones de la situació a la qual ens
veiem abocats en aquests moments i cal destacar:

1. La rehabilitació del bloc de vivendes de Doctor Ferran per destinar els seus
habitatges a polítiques de lloguer a través de plans d’ocupació.
2. Nous plans d’ocupació municipals amb una destinació de 700.000 €.
3. Creació d’una plataforma de serveis municipals amb l’objectiu d’oferir nous
serveis a la gent gran i depenent a domicili i alhora generar nova ocupació.
4. La posada en marxa del Centre de Dia a Les Roquetes.
5. Projectes de millora de l’espai públic amb plans d’ocupació.
6. Increment dels ajuts al lloguer.

ÀMBIT

ACTUACIÓ

HABITATGE
GENT GRAN
SALUT
OCUPACIÓ
JARDINERIA
ESPAI PÚBLIC
SUPORT A LES
FAMILIES
JARDINERIA

COHESIÓ SOCIAL
SERVEIS SOCIALS
GENT GRAN

TREBALLS

Adquisició d'habitatges
Ajuts al lloguer d'habitatge
Projecte de rehabilitació de C/Ferran
Arranjament d'habitatges gent gran
Pla de Salut
Plans de Ocupació Municipals
Neteja i jardineria espais urbans
Millora mobiliari i infraestructures
Adequació de la places i carrers
Campanyes gestió de Residus
Adequació espais urbans les Roquetes
(TEGAR)
Adequació espais urbans Ribes (TEGAR)
Adequació espais urbans Urbanitzacions
(TEGAR)
Assessorament jurídic
Projecte Empresa Municipal de Serveis a les
Persones
Centre de dia Les Roquetes
Millores Casals d'avis
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Pressupost Romanent
20.000,00
50.000,00

5.000,00

TOTAL

100.000,00 120.000,00
300.000,00 350.000,00
30.000,00 30.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
700.000,00 700.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
30.000,00 30.000,00
10.000,00 10.000,00
20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00
10.000,00

20.000,00
10.000,00

100.000,00 100.000,00
20.000,00 20.000,00
15.000,00 20.000,00
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Respecte al suport a l’empresa local i autònoms, es destinaran recursos per
contractar a les empreses locals per treballar en diferents petits projectes i així
donar suport a sortir de la crisi el més aviat possible i poder estabilitzar la situació.
Algunes d’aquestes propostes:

1. Millores a l’espai públic i urbanitzacions.
2. Millores en els centres educatius.
3. Millores en els equipaments esportius i culturals.

ÀMBIT

ACTUACIÓ

TREBALLS

HABITATGE
EDUCACIÓ

Ajuts arranjament façanes
Millora centres educatius
Millora accessibilitat. Adequació i supressió
barreres arquitectòniques
Millora i adequació de places i carrers
ESPAI PÚBLIC
Mobiliari urbà
Neteja façanes municipi
Adequació de franges, parcel·les i zones verdes
Millora camins propietat municipal a Can LlosesSUPORT A
L'EMPRESA URBANITZACIONS Can Marcer
LOCAL
Millora camins de comunicació i accés
Millores a les urbanitzacions
Millora Locals UA1
CULTURA
Millores al Centre Cívic L'Espai
JOVENTUT
Millores al Espai Jove de Ribes
Millora de les Piscines
ESPORTS
Millores pavellons esportius
COHESIÓ SOCIAL Millora dels edificis municipals
OACs
Millores a les Oficines d'Atenció Ciutadana
PROM.ECONOMICA Ajuts a la empresa local
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2020
Pressupost Romanent

TOTAL

25.000,00 25.000,00 50.000,00
20.000,00 100.000,00 120.000,00
30.001,00 450.000,00 480.001,00
500.000,00 500.000,00
10.000,00 20.000,00 30.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00

30.000,00

2.404,87
10.003,00
20.000,00
110.000,00

50.000,00 50.000,00
30.000,00 60.000,00
80.000,00 80.000,00
25.000,00 25.000,00
23.000,00 23.000,00
22.000,00 22.000,00
50.000,00 52.404,87
50.000,00 60.003,00
140.000,00 160.000,00
50.000,00 50.000,00
120.000,00 230.000,00
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Respecte al suport al comerç local i l’emprenedoria, es gestionaran recursos
econòmics per col·laborar en la tasca de reflotar l’activitat comercial i econòmica al
nostre municipi alhora que poder implementar nous projectes d’economia local:

1. Projecte d’e-comerç per tal de crear una plataforma de compra i logística
digital per al comerç local lligat a un impuls en el consum local.
2. Projecte d’espai empresa per a emprenedors i emprenedores.
3. Impuls al turisme amb un pla de turisme nacional en el marc del nostre
model turístic.

ÀMBIT

ACTUACIÓ

SUPORT AL
COMERÇ LOCAL I
EMPRENEDORIA

TREBALLS

2020
Pressupost Romanent

PROM. ECONOMICA Projecte Espai Empresa
URBANISME
Catàleg de masies i edificis singulars
TURISME
Castell de Ribes
Pla de Reactivació del Comerç Local
Impuls turístic Destinació Saludable
COMERÇ LOCAL
Accés al mercat de la Sínia

50.000,00 50.000,00
30.000,00 30.000,00
70.000,00 70.000,00
100.000,00 100.000,00
50.000,00 50.000,00
120.000,00 120.000,00

Respecte als àmbits de treball en el Pla d’inversions cal dir que són projectes
compromesos, per temes de finançament europeu com el centre d’indians o amb
d’altres administracions com la construcció de l’institut Xaloc.

SANT PERE DE RIBES, UN MUNICIPI ON VIURE I TREBALLAR
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TREBALLS

EDUCACIÓ

Nova llar d'infants
Ampliació llar d'infants
Institut Xaloc

ESPAI PÚBLIC

Pavimentació Asfàltica
Instal·lació de jocs infantils

1.2 EDUCACIÓ

2020
Pressupost Romanent

TOTAL

20.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
50.000,00
20.000,00

50.000,00
20.000,00

40.000,00
30.000,00

40.000,00
30.000,00

100.000,00
40.000,00

100.000,00
50.000,00

10.000,00

10.000,00

40.000,00

40.000,00

260.000,00

260.000,00

1.6 URBANISME I
URBANITZACIONS

Urbanització Can Lloses -Can
URBANITZACIONS Marcer
Mesures inundabilitat Rocamar

1.7 SEGURETAT

GOVERNACIÓ
ESPAI PÚBLIC

Nova Comissaria
Millora enllumenat

1.8 TINENÇA RESP. I
BENESTAR ANIMAL

TINENÇA RESP. I
BEN. ANIMAL

Campanyes benestar animal

2.2 FORMACIÓ
OCUPACIONAL

Centres de Formació
FORMACIÓ OCUP. Professional i Ocupacional

2.7 TURISME

PRO. ECONÒMICA Centre de Indians

3.2 GENT GRAN

GENT GRAN

Adequació Can Pau Roig

40.000,00

40.000,00

3.5 ESPORTS

ESPORTS

Pista coberta Les Roquetes

50.000,00

50.000,00

89.999,00

690.000,00
100.000,00

690.000,00
189.999,00

ESPAI PÚBLIC

Projecte de Biomassa (FEDER)
Millora de la Xarxa d'aigües
Millora de la xarxa de
Clavegueram
Renovació Parc de Vehicles
elèctrics
Millora de Rieres i recorreguts
fluvials

14.118,67

100.000,00

114.118,67

30.000,00

30.000,00

25.000,00

25.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

110.000,00

4.1 SOSTENIBILITAT I
MEDI AMBIENT

4.3 COHESIÓ SOCIAL I
DIVERSITAT

COHESIÓ SOCIAL

4.5 DEMOCRACIA OBERTA COMUNICACIÓ

10.000,00

Rehabilitació de la Casa de la
Vila
Radio Municipal

SANT PERE DE RIBES, UN MUNICIPI ON VIURE I TREBALLAR
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Així mateix, respecte a les inversions i en el marc de la llei de LRSAL s’han
destinat a crèdit no disponible, i a efectes bianuals, els següents projectes (els
quals també s’activaran amb l’aprovació posterior en el ple municipal):

-

Institut Xaloc (educació): 3.000.000 €

-

Pavimentació asfàltica (espai públic): 50.000 €

-

Nova comissaria (seguretat): 100.000 €

-

Centre de formació professional i ocupacional (formació ocupacional): 20.000 €

-

Adequació Can Pau Roig (gent gran): 15.000 €

-

Pista coberta Les Roquetes (esports): 25.000 €

-

Projecte de biomassa – FEDER (sostenibilitat i medi ambient): 550.000 €

-

Millora de la xarxa d’aigües (sostenibilitat i medi ambient): 100.000 €

-

Millora de la xarxa de clavegueram (sostenibilitat i medi ambient): 100.000 €

-

Rehabilitació de la Casa de la Vila (cohesió social i diversitat): 50.000 €

Aquest és un Pla que vol comptar amb una metodologia de col·laboració i
participació amb tots els grups municipals i agents socials del territori i, a aquest
efecte, es convocarà una mesa de treball per a les mesures del covid-19 amb els
grups municipals i representants dels diferents sectors i en cada cas, també de
manera sectorial els espais de participació com la comissió d’inversions, el consell
social i altres consells per treballar les mesures que se’n desprenguin d’aquest Pla.

En aquest sentit de col·laboració el Grup Municipal de Fem Poble - En Comú
Podem ha elaborat un nou document de propostes que ens ha compartit i un cop
analitzades volem mostrar la nostra conformitat a les seves propostes. Algunes
d’elles ja estan incorporades com les accions en l’àmbit del turisme, l’augment de
la partida destinada a ajuts al lloguer, la posada en marxa de ràdio Ribes amb un
impuls per al sector cultural, els ajuts al consum dins el projecte de l’e-comerç
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amb fórmules que caldrà treballar i valorar i l’atenció a la nova ciutadania en
aquest nou temps.

Cal dir que hi ha tot un seguit de propostes que tot i compartir-les no són
competència de l’àmbit municipal i caldrà vehicular-les a les administracions
corresponents. Compromís que també adquirim com a govern.

Haurem d’analitzar però el tema del concurs públic per a plans d’ocupació ja que
necessitem també en aquests moments d’una agilitat extraordinària per mobilitzar
els recursos necessaris. Cal, però, fer aquets anàlisis i, sobretot, cal tenir dades
sobre els perfils professionals i personals d’aquestes persones que estant perdent
la feina.

El grups municipals de Construïm, Ciutadans i Esquerra Republicana van
enviar a l’inici d’aquest període d’alarma els seus documents amb reflexions i
també propostes que algunes d’elles s’han transformat en mocions i que han
tingut el suport del govern per tal de poder-les fer efectives.

Pel que fa al document enviat per Construïm, hem de dir que la gran majoria de
propostes ja s’han incorporat i les que no, serà possible plantejar-les i analitzar-les
en l’àmbit de la mesa de treball com és el cas del treball de la campanya del
comerç local que en el sí del Pla de Xoc es planteja però caldrà treballar-la plegats
i plegades.

En relació al grup municipals de Ciutadans, seguint en la línia de la majoria de
temes que ja estan en marxa, anotem les propostes de la finestra única per als
tràmits del ajuts i el telèfon gratuït de consultes. Treballarem també en aquestes
propostes i en d’altres que, segurament, aniran sorgint en l’àmbit de treball de la
mesa.
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El grup municipal d’Esquerra Republicana va presentar també unes propostes
que, posteriorment, van ser elevades al ple municipal en forma de moció i cal dir
que d’acord amb les seves propostes, que la seva majoria ja estan en marxa i que
cal, com bé deia, un pla de reactivació municipal i en un dels punts demanava
vetllar per la continuïtat en la contractació pública d’obres i serveis previstos en el
2020. Crec que aquestes són unes mesures importants per garantir la reactivació
del teixit econòmic local.

Cal comentar també que a nivell de la comarca i amb la voluntat de cooperar tots
els Ajuntaments, s’està treballant en una proposta estratègica en el sí del Pacte
Comarcal per a l’Ocupació que ens servirà d’estratègia de territori i que ens
proporcionarà una eina per posicionar-nos a l’hora de cercar recursos en d’altres
administracions. Donat que la situació de crisi econòmica supera l’esfera municipal
no només en competències sinó, i sobretot, en els recursos necessaris per a la
reconstrucció de les nostres economies com del rescat de les persones.

Ens cal doncs que Europa, l’Estat i les autonomies treballin coordinades perquè el
món local que està en primera línia tingui els recursos per poder fer front a
aquests objectius de reactivació i rescat on en el centre estiguin les persones.

Vull agrair la predisposició dels diferents grups municipals i la seva actitud
en la gestió d’aquesta crisi en primer terme sanitària però que ara ja s’està
transformant en una crisi econòmica que demanarà molt de totes i tots.

És el moment d’estar al costat de la gent. Sense excuses. De dotar, els
nostres serveis i les nostres polítiques públiques, d’un sentit contextualitzat de la
realitat actual amb eficàcia i eficiència. Ara, és el moment d’unir esforços per
superar aquest present i treballar plegats en més mesures que han d’ajudar als
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nostres veïns i veïnes. Mà estesa i col·laboració en tot moment per
incorporar el millor de tots i totes a la sortida d’aquesta crisi. Estem segurs que
amb la col·laboració de tothom, ho aconseguirem.

Volem agrair a tothom, treballadors i treballadores de l’Ajuntament, regidors i
regidores, veïns i veïnes, professionals de la sanitat, dels cossos de seguretat, per
aquest esforç col·lectiu que demana el millor de nosaltres per poder sortir
reforçats d’aquesta situació tant excepcional.

Reafirmem, per tant, el nostre capteniment i compromís, amb les persones
del municipi, amb els valors que ens identifiquen i on la solidaritat i la cooperació,
en aquests moments, ha d’estar en el centre de les nostres accions i per damunt
de qualsevol ideologia.

Ara, més que mai, és l’hora de les persones.

Signat digitalment per
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Sra. Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa

Sant Pere de Ribes, 22 d’abril de 2020
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