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10.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, exigint l’augment de
recursos a través del contracte programa de Serveis Socials.
Sent el contracte programa de Serveis Socials l’eina de gestió que ha de permetre la
prestació i implementació de serveis adreçats a les persones i famílies que així ho
necessiten (col·lectius i persones en situació de vulnerabilitat, infants, gent gran,
persones amb discapacitat...), impulsant una relació de proximitat entre administració
i ciutadania, a través de la prestació efectiva i directa per part de l’ajuntament,
enaquest cas.
A Sant Pere de Ribes estem centrats en les persones. En portar a terme projectes i
accions que minimitzin les conseqüències i els estralls que està provocant aquesta
pandèmia. Tenim com a eix principal, reduir les desigualtats entre els nostres veïns i
veïnes. És, per això, que posem tots els recursos possibles tant econòmics (només
l’any passat es van destinar més d’1.700.000 euros a polítiques de serveis socials),
tècnics i humans.
Cal destacar que les dades amb les quals, actualment, treballem al municipi en quan
a Serveis Socials, entre d’altres, arrel d’aquesta pandèmia són les següents: 5.163
persones usuàries ateses (643 nuclis de convivència), amb un increment de 480
persones ateses més respecte a l’any 2019 (218 nuclis de convivència nous més);
respecte al banc d’aliments, amb un pic de 2.451 persones al llarg de l’any 2020
(actualment, 1.482 persones); atorgament d’ajuts en alimentació (targetes moneder) a
462 persones; 47 serveis nous de SAD, amb 227 persones beneficiàries; 11.000
àpats a domicili servits (2020); 19 persones ateses en el servei d’atenció i suport
psicològic i al dol durant l’any passat; respecte a l’atenció a la gent gran, es van
realitzar 2.000 trucades, portant a terme 91 serveis especials... i així, moltes altres
dades que demostren la necessitat de tenir uns serveis socials a l’alçada de les
necessitats dels veïns i veïnes del nostre municipi.
Destaquem, també, l’alta taxa d’atur que tenim al municipi (16,40%, amb un total de
2.300 persones, quan fa 1 anys era del 12%). En aquests moments, amb unes 300
empreses aproximadament en ERTO. Estem 3 punts per damunt de la mitjana de la
comarca i de Catalunya. Aquestes dades estan abocant a moltes famílies, per primer
cop, als serveis socials municipals.
Per tant, la situació, cal dir, que s’ha vist agreujada de forma exponencial. I, en canvi,
el contracte programa de la Generalitat de Catalunya que ens ha de proporcionar una
gran part dels recursos, es manté gairebé en la mateixa dotació econòmica al llarg
dels darrers 3 anys (entre 670.000 i 700.000 euros). Aquest fet es mostra, per tant,
absolutament insuficient, havent de cobrir des de l’Ajuntament aquesta mancança de
recursos.

1

Ple ordinari
16 de març de 2021
Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Des de l’Ajuntament ens mantindrem ferms en la nostra lluita per superar aquesta
pandèmia i en reduir els efectes altament negatius que pugui tenir en la nostra
població, però necessitem que les aportacions de la resta d’administracions estiguin a
l’alçada. No volem lluitar en solitari. En moments tant complicats de crisi econòmica
i destrucció de llocs de treball, no és la millor ocasió per reduir i retallar en programes
i projectes adreçats a ajudar que les persones recuperin el que han perdut, sent la
nostra obligació, de totes les administracions, donar el suport necessari per pal·liar la
situació produïda.
És, per tot això, que el grup municipal socialista, proposa al Ple l’adopció dels
següents:
ACORDS
1.

Instar a la Generalitat de Catalunya a que augmenti la dotació econòmica del
nostre municipi en el contracte programa, per tal d’atendre de forma
convenient les necessitats dels veïns i veïnes de Sant Pere de Ribes.

2.

Instar a la Generalitat de Catalunya, a que posi en marxa programes i
projectes, en col·laboració amb els ajuntaments, adreçats a minimitzar els
efectes d’aquesta crisi sobre les famílies, treballant en la reducció de les
persones ateses en els serveis socials.

3.

Comunicar els presents acords a la conselleria d’Afers Socials i Família de la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i als grups polítics
representats i a les entitats municipalistes de Catalunya.

La regidora, Sra. Anna Ma Herrera Bordallo fa una explicació del tema.
S’incorpora el regidor, Sr. Adrià Solà Gràcia.
Després d’un debat es sotmet la moció 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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