Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Alcaldia

Pla de Reactivació Municipal
Acord pel foment de l’ocupació i la reactivació social, contra la pobresa i
l’exclusió social de Sant Pere de Ribes 2014-2015

Introducció
El setembre de 2013 els grups municipals Um9 i CIU-VIA amb el suport d’ICV
assumien les responsabilitats de govern municipal, amb un Pla de Mandat
presentat al ple municipal amb tres eixos i propostes d’actuació municipal
concretades en diferents àmbits de la gestió política: econòmica, organització
interna, atenció a les persones, territori, noves tecnologies, mobilitat, via pública
i serveis, cultura, promoció del municipi i mitjans de comunicació.
Dins aquesta proposta política es descrivien els objectius a assolir per tal de fer
possible una resposta a la situació social i econòmica que tenia i té el municipi,
de la que una part important dels ciutadans i ciutadanes de Sant Pere de Ribes
pateixen en gravetat.
El nou govern assumia la responsabilitat a la meitat de la legislatura, amb una
problemàtica i unes necessitats concretes, en un marc socioeconòmic, on són
molts i per desgràcia cada dia més, els que pateixen les conseqüències
directes d'aquesta situació socioeconòmica amb un l'alt índex d'atur,
desnonaments, marginalització, precarietat laboral i risc d’exclusió social.
Donar resposta a tot això, donar suport a qui ho necessita, ser sensibles a les
necessitats descrites, demanava dedicació, esforç i treball dins el marc d’un
compromís fet públic.

L’octubre de 2013 el nou equip de govern de Sant Pere de Ribes, format per
UM9 i CiU-ViA, va aprovar amb el suport d’ICV a la sessió plenària celebrada el
dia 8/10/2013 la composició de la seva estructura política i els costos que
se'n deriven, En xifres globals, el pressupost total del cost de l'estructura
política del nou govern es veia reduït i era de 340.155€ anuals, 169.595€
menys que l'anterior executiu, que tenia contemplada 3 dedicacions exclusives
i una al 80%. La diferència de la despesa en retribucions quedava xifrada en
143.668€. A més de l’estalvi dels salaris dels càrrecs de confiança política, dels
quals se n'ha prescindit.

El mateix mes d’octubre de 2013 va tenir lloc l'aprovació de les ordenances
municipals per al 2014 a Sant Pere de Ribes. Amb una reducció de l'IBI un
2%, i la congelació de la majoria de les taxes, com per exemple la de les
escombraries, si bé, a algunes d'elles, s'hi van introduir importants
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modificacions. És el cas de la reducció d'un 10% de la taxa de locals sense
activitat i solars sense edificar; la rebaixa de la taxa en cursos d'alfabetització i
l'exempció global a les entitats del municipi per a l'ús dels espais públics en
dates festives, i una altra exempció global per als clubs esportius dels municipi
que facin ús dels equipaments esportius de Sant Pere de Ribes. Pel pagament
de les llars d'infants s’estableix una subvenció variable que ve determinada
pels ingressos nets anuals de la unitat familiar i el nombre de persones que la
composen. També hi ha una subvenció del 100% de l'impost sobre l'increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana, coneguda com a plusvàlua, en
casos de desnonament de l'habitatge habitual de persones en situació de risc
social (previ informe dels serveis socials).
El desembre de 2013 per unanimitat de totes les forces polítiques del
consistori, Sant Pere de Ribes va aprovar al ple municipal del 17/12/2013 la
creació d'un Consell Social Municipal. Un nou òrgan de participació
comunitària per a l'assessorament, consulta, proposta i participació, en matèria
de serveis socials al municipi. Aquest és el primer cop que el Consistori
disposarà d'un Consell en aquest àmbit i respon a la voluntat de l'equip de
govern d'ampliar els mecanismes i les eines de participació per apropar la
política municipal a la ciutadania i fer-la partícip dels reptes municipals. La
posada en funcionament d'aquest consell serveix per eixamplar el treball
envers els col·lectius de risc d'exclusió social. Així mateix, entre els seus
objectius tindrà la generació d'idees i possibles projectes a desenvolupar,
promoure el treball comunitari i en xarxa entre la societat civil i l'Ajuntament, i
fomentar el voluntariat com a eina per millorar el treball social. En definitiva, té
com a finalitat implicar la ciutadania i l’administració local en el camp dels
serveis socials per a l'elaboració de propostes per fer efectiu el principi
d'igualtat d'oportunitats entre els col·lectius socials.
El febrer de 2014, després de dues prorrogues (anys 2012-2013) el ple
municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes (Garraf) va aprovar el passat
mes de febrer de 2014 els pressupostos municipals de 2014. A la proposta
presentada per UM9 i CiU-ViA s'hi va sumar, des de l'oposició, ICV. Per la seva
part, tant el PSC com el PP, també a l'oposició, hi van votar en contra.
Els números de 2014 es basen en el compliment de 4 objectius: el
manteniment de la plantilla actual de treballadors i treballadores; fer-se càrrec
de les obligacions contractuals existents fins a la seva finalització; l'assumpció
dels convenis amb diferents organismes, i ser fidels al compromís de
col·laboració amb la societat activa. En aquesta línia, s'ha prioritzat, d'un cantó,
millorar l'estat del municipi pel que fa a la via pública i els equipaments
municipals, dels que l'executiu considera que en els darrers anys hi ha hagut
un cert endarreriment; i, de l'altra, optimitzar la gestió de l'Ajuntament amb
l'objectiu de ser més eficients i que això suposi mantenir una política de
proximitat.
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El Pressupost Municipal de 2014 ascendeix gairebé a 23 milions d'euros
(22.798.197,38), la meitat dels quals es destinaran als àmbits de Serveis a les
persones (25,45%) i Serveis territorials i via pública (28,97%). La resta són pel
Funcionament intern de l'ajuntament (21,24%), Governació i mobilitat (10,21%),
Deute (9,22%), Òrgans de govern i mitjans de comunicació (3,77%) i Promoció
econòmica (1,14%).

El mes de març de 2014 després de dos anys prorrogat, els treballadors de
l’Ajuntament i l’actual equip de govern (UM9 i CiU-ViA) van signar un nou
conveni col·lectiu que estarà vigent fins el 2016. El nou conveni té un
recolzament majoritari per part del col·lectiu de treballadors i treballadores
laborals i funcionaries del Consistori, que ha pogut recuperar alguns drets que
ja tenien anteriorment i que se’ls hi havia reduït a causa de diverses reformes
legislatives. Entre els aspectes més destacats del document hi ha la dotació pel
fons social i escolar; l’ampliació de la cobertura de les tipologies de malalties
durant la baixa; i la valoració dels llocs de treball. Així mateix, també va
concretar-se un acord per tirar endavant el protocol d’assetjament laboral
aprovat el passat dia 22 d’abril de 2014.
L’abril de 2014 l’Ajuntament signa un conveni amb el Consell Comarcal perquè
l’Oficina d’Habitatge atengui directament als veïns i veïnes usuaris dels
municipi a les dependències municipals de Ribes i les Roquetes i dos cops per
setmana. D’aquesta manera s'apropa més a les persones del nostre municipi
que requereixen dels seus serveis, facilita tota mena d'informació,
assessorament i gestió sobre tramitació d'ajuts a la rehabilitació; l'avaluació
tècnica prèvia a la sol·licitud d'ajuts a la rehabilitació; la tramitació de cèdules
d'habitabilitat; la gestió d'expedients de prestacions per al pagament del lloguer
i també d'expedients de prestacions econòmiques d'urgència especial per
atendre deutes de lloguer o d'amortització hipotècaria o per desnonament;
l'Ofideute (assessorament deute hipotecari)-Servei d'intermediació en deutes
de l'habitatge (SIDH); la borsa de mediació per al lloguer social-Avalloguer; el
registre de sol·licitants d'HPO (Habitatge amb Protecció Oficial); la informació
del Pla de Xoc; la Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE) i el Certificat d'Aptitud de
l'Edifici; ajuts per a l'accés a habitatges protegits (HPO); autoritzacions de
venda i lloguer d'HPO; revisions de préstecs qualificats; desqualificacions
d'HPO; i la Renda Bàsica d'Emancipació.
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Informe situació social al municipi
Indicadors socials que reforçen la voluntat del pla, segons els propis serveis
socials de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
1era acollida
Aquestes dades són expedients,s’han començat a recollir aquestes dades a
l’estiu del 2013 i s’han anat afinant amb la informació. Al 2013 no es
diferenciàven els infants que hi havia en cada expedient

de juliol a desembre 2013
Total atesos

Sense ingressos

257

60

Ingressos
insuficients
175

Saldo positiu
22

Primer quadrimestre del 2014
Total atesos

Sense ingressos

315

69 (30 infants)

Ingressos
insuficients
167 ( 207 infants)

Saldo positiu
26

Beques
Cal tenir present que des de l’any passat les beques que es donaven per
l’assistència a la llar ja no es donen i ha baixat el nombre d’infants becats però
no l’aportació municipal al suport a l’escolarització d’aquests infants.
Any 2013
Beques atorgades 84
Any 2014
Sol·licituds en procés de tramitació.

Ajuts d’urgència,
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Aquí bàsicament es paguen subministraments tot i que també ajuts per
activitats extraescolars, ajudes per a compra d’ulleres...
Any 2013
Ajuts realitzats 186
Primer quadrimestre del 2014
Ajuts realitzats 67

Aliments ajuntament / voluntaris dels camils
Any 2013
Total famílies ateses
708

Projecte
aliments Derivacions Camils
Ajuntament
243 famílies 972 persones 465 famílies 1.077 persones

Un total de 2.049 persones són usuàries del projecte aliments
directament o per derivació als Camils ( 6,7 % de la població)

Primer quadrimestre del 2014
Total
ateses
564

famílies Projecte aliments Ajuntament
319 famílies 1.061 persones

Derivacions Camils
245 famílies 792 persones

Un total de 1853 persones són usuàries del projecte aliments
directament o per derivació als Camils ( 6 % de la població)

Empadronaments
Any 2013
expedients

Persones empadronades

15

19 persones

Habitatge
ASPR
ocupat
4 adults i 4 11 adults*
menors

* 3 dels quals sabem que ocupen
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Any 2014
expedients

Persones empadronades

26

47 persones

Habitatge
ASPR
ocupat
20 adults i 12 adults* i
12 menors
3 menors

* 7 dels quals sabem que ocupen
Casos Serveis Socials
L’Any 2013 5.078 persones han estat usuàries dels Serveis Socials

Casos Servei Local d’Ocupació
Any 2013
Nombre de persones ateses Sessions
noves
informatives
266
234

Club de la Seguiment
feina
1056
318

Primer quadrimestre del 2014
Nombre de persones ateses Sessions
noves
informatives
77
89

Club de la Seguiment
feina
396
90

*taxa d’atur abril 2014 18,97%
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Pla de mesures per al foment de l’ocupació i la
reactivació social de 2.000.000 €
En el marc de les voluntats expressades en el PAM, lluitar contra la situació
descrita al nostre municipi i mantenir la cohesió social són eixos prioritaris de
l’acció del govern municipal que, amb les possibilitats que permet el
pressupost, creiem oportú prendre les mesures per fer més dinàmica la vida
social i econòmica del municipi i que tingui capacitat per generar ocupació entre
la població del municipi.
En aquest sentit s’aplica el pla de mesures per al foment de l’ocupació i la
reactivació social, al qual l’Ajuntament aportarà 2.000.000 d’euros provinents
del romanent de crèdit, que s’afegiran a les partides existents en el pressupost
municipal aprovat de 2014 i aquelles que puguin ser incorporades en el de l’any
2015. Part d’aquesta aportació s’afegiran a les partides destinades als
departament de: Serveis Socials, Via Pública, Urbanisme, Cultura, Ocupació,
Promoció econòmica, Habitatge....
El pla d’actuacions 2014-21015 s’estructura en els àmbits del foment de
l’ocupació i la reactivació de l’activitat socioeconòmica. Les accions més
rellevants es concreten en plans d’ocupació municipal i execució de treballs
mitjançant:
•

Plans d’ocupació.

•

Contractació directa.

•

Concessionaris.

•

Convenis amb entitats sense ànim de lucre.

•

Contractes menors i negociats amb empreses del municipi.

•

Contractes menors,
especialitzades.

negociats

i

concursos

amb

empreses

Els àmbit d’actuació són els següents:

Actuacions en Ocupació
Plans d’ocupació per a les persones desocupades, durant 6 mesos, per a dur a
terme activitats d’interès social i comunitari.
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•

Ajudes o convenis a les entitats sense ànim de lucre que treballen per a
la inserció laboral i comunitària.

•

Plans ocupació municipal d’interès social

•

Programes de formació i treball

•

Programes de formació per a l’ocupació.

Actuacions a la Serveis Socials
D’acord amb els criteris del Consell Municipal de Serveis Socials d’eixamplar el
treball envers els col·lectius en risc d’exclusió social, aprovat en el Ple de
desembre de 2013. Una eina de treball, assessorament, suport i seguiment de
l’Àrea de Servei a les Persones.
Pla d’Actuació amb tres àmbits/Taules de treball: Aprovat en data 24 de març,
en el marc del Plenari del Consell.
Infància i Adolescència / Àmbit Educatiu
Vulnerabilitat i urgència social
Acció Comunitària
Del treball de les tres Taules han sorgit una sèrie d’accions prioritàries per
portar a terme un cop analitzades les necessitats dels ciutadans del nostre
municipi , aquestes accions estan desenvolupades en les fitxes de
programació.

Actuacions en l’àmbit de l’habitatge
Línia d’ajuts econòmics per a la rehabilitació i conservació del parc d’habitatges
del municipi

Actuacions a la via pública
Obres de millora i adecentament a través del foment de l’ocupació, contractes
menors o procediments negociats amb empreses del municipi
Enllumenat públic
Jardineria
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Neteja viària
Millores clavegueram i xarxa d’aigua
Supressió de barreres arquitectòniques
Asfalt, pavimentació i voreres

Actuacions de medi ambient
Conveni de col·laboració amb l’ADF per a feies de desbrossats i prevenció
d’incendis
Feines en la neteja d’abocadors incontrolats i arranjament de camins
Ampliació horts urbans
Residus

Actuacions en l’àmbit cultural
Línia d’ajuts econòmics per a la creació i el foment del patrimoni cultural:
publicacions, obres d’art, etc..

Actuacions en equipaments
Obres de millora i adequació a través de plans d’ocupació, contractes menors o
procediments negociats amb empreses del municipi i empreses especialitzades

Casa de la Vila. Obres de rehabilitació i millora
Teatre les Roquetes. Obres de rehabilitació i millora
El Local a Ribes. Obres de rehabilitació i millora

Actuacions en equipaments sota criteris de foment de
l’ocupació
Obres de millora i adequació a través de plans d’ocupació, contractes menors o
procediments negociats amb empreses del municipi contemplades en els
pressupostos municipals de 2014
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Casal d’Avis de les Roquetes
Castell de SotaRibes. Obres de rehabilitació i millora
Masia de Sant Pau. Obres de rehabilitació i millora

Línies obertes d’acció:
És voluntat política incorporar en aquest Pla de Reactivació Municipal, dins les
possibilitats que generi el propi desenvolupament del pressupost municipal
incrementar la partida i possibilitar línees d’acció com:
•

Promoure la contractació de persones del municipi en situació d'atur a
les empreses del municipi.

•

Ajut a l'inici d'activitat en règim d'autònoms i a cooperatives de treball i
assessorament per a la posada en marxa de la seva activitat:

•

Cessió d’ús dels locals municipals desocupats a entitats sense ànim de
lucre, signant els corresponents convenis. I a empreses i autònoms
locals en regim de lloguer just, com a allotjament d’emprenedors.

•

Foment de l’activitat econòmica de la ciutadania a partir de l’estudi i
exercici de noves activitats.

•

Gestió del parc d’habitatges de l’empresa municipal GPM (un cop
liquidada l’empresa i passada la seva gestió a l’Ajuntament) i fer un ús
social del mateix. Així com l’estudi d’una proposta per a la recuperació
del parc inacabat, la seva finalització i utilització.

Atesa l’obligació de les administracions públiques de contribuir a la consecució
dels interessos generals, en un context econòmic i social que precisa de
l’esforç en la aplicació de polítiques públiques de reactivació.
Atenent al anteriorment exposat, es PROPOSA AL PLE que adopti els
acords següents:
Primer. Aprovar el Pla de Reactivació Municipal segons les actuacions
descrites anteriorment.
Segon. Iniciar els tràmits adients per a portar a terme les diverses actuacions
incloses en el Pla
maig de 2014
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