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1. CURA DE LES PERSONES

Per fer front a l’emergència social. Caldrà enfortir el Banc d’aliments, a més de
fomentar a campanyes de solidaritat ciutadana, però serà fonamental
incrementar les ajudes d’urgència social i els recursos destinats a la
dependència, per a que la pobresa no es cronifiqui. Per tant, caldrà consolidar
l'augment de la inversió en serveis socials, així com el personal.

La posada en marxa de la Plataforma de Serveis Socials, que el Govern ha
esmentat moltes vegades, creiem que ha de ser un dels projectes a impulsar per
tenir millor cura de les persones al nostre municipi. Ha de ser un pilar
fonamental de l’acció de l’ens municipal i s’ha de veure reflectit en els
pressupostos.

Així mateix, creiem que l’aposta per la figura d’Educadores de carrers ha de
ser un pilar fonamental en el devenir del nostre Ajuntament. Cal apostar
per l’atenció directa en els punts d’inflexió. No podem deixar ningú
enrere. Per tant, creiem que s’ha de valorar ampliar l’espectre d’atenció que té
aquest projecte, perquè és més necessària que mai.

En relació a la Gent gran, creiem que cal tenir un cens actualitzat per poder
realitzar una radiografia més acurada de les necessitats que té el municipi.

Considerem que calen eines per dotar de més transparència i facilitar el
coneixement sobre els diferents ajuts, un portal web específic per exemple.

També cal tenir cura de les persones perquè totes ens sentim segures. Així
mateix, com ja venen reivindicant des dels moviments feministes del poble,
calen uns carrers segurs. D’aquesta manera, no podem permetre tenir els
carrers a les fosques com els tenim. Cal una inversió en l’enllumenat
públic i fer rutes segures per totes nosaltres.

Així mateix, establir camins escolars i mesures per una millora de la
mobilitat inclusiva, així com les propostes de les diferents taules del Consell
Social.
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Per últim, degut a l’increment de les situacions viscudes en els darrers anys,
considerem que és necessària l’ampliació del personal del SIAD i dotar-lo
d’un espai físic, tal com es va plantejar en la confecció del Pla d’Igualat. Així
com dotar d’eines les entitats culturals amb formacions en feminismes.

2. DRET A L’HABITATGE

Des del nostre parer, demostra una manca d’estratègia de municipi el fet que no
s’hagi actualitzat el Pla Local d’Habitatge, caducat des del 2014! És
ineludible la necessitat d’un nou pla redactat de manera participativa, que detalli
les iniciatives i els compromisos per garantir entre d’altres, el compliment dels
objectius previstos al Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de de Catalunya, que
estableix la necessitat que l’any 2037 Sant Pere de Ribes compleixi l’Objectiu de
Solidaritat Urbana d’un 15% d’habitatge principals destinats a polítiques socials.
Per tant, cal concretar quants habitatges s’han de destinar al parc d’habitatge
social i solidari del nostre municipi per assolir aquesta xifra i calendaritzar i
preveure les inversions. Així, com les línies d’actuació per a garantir l’accés a
l’habitatge a Sant Pere de Ribes.

És fonamental que l’Ajuntament ajudi a assessorar els veïns i veïnes dels
seus drets en l’aspecte de l’habitatge, així com caldrà dotar de recursos per
garantir el compliment de la llei en el marc de la regulació dels lloguers. Això
haurà d’anar acompanyat d’un reforç de personal per tal i com es va aprovar en
la moció que vam presentar sobre els habitatges buits, caldrà actualitzar el
cens d’habitatges buits i augmentar les inspeccions sobre habitatges
buits.

Hem de plantejar altres vies per l’adquisició d’habitatge o bé d’equipaments
públics, com podrien  ser els solars abandonats. És per això que creiem
necessari realitzar un cens d'espais buits dins el teixit urbà, rural i
industrial (solars sense construir, finques i edificis abandonats, comerços o
locals tancats de fa temps, establiments diversos en estat de ruïna) tant privats
com públics, concretant la seva titularitat i els usos potencials que podrien tenir

A més, proposem que l’Ajuntament avanci i impulsi que l'Agència comarcal de
l’habitatge del Garraf destini els recursos necessaris per a tenir el personal
especialitzat suficient, per garantir el compliment de la llei a la zona i la
detecció i prevenció dels desnonaments a la comarca, a imitació de la
mateixa eina impulsada per l’Ajuntament de Barcelona.

En el mateix sentit que els ajuts socials, caldrà consolidar l'augment de la
partida destinada a ajuts al lloguer municipal. També proposem que el
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Departament d’Habitatge elabori un calendari amb les diferents accions
iniciades per augmentar el parc d’habitatge municipal, i que estableix un
pla municipal d’habitatge realista, però ambiciós, amb un marge ampli
d’anys. Així mateix, que treballi per dibuixar un rumb de diferents
estratègies per augmentar anualment el percentatge de parc d’habitatge
municipal, a inspiració de les polítiques centre i nord-europees, per incidir en el
preu del mercat d’habitatge. En aquest sentit, cal assumir els compromisos amb
les entitats socials i destinar un programa d’habitatges per fomentar la
vida autònoma de persones amb diversitat intel·lectual. Perquè treballar en
una vila inclusiva significa garantir l’autonomia plena de totes persones.

3. REACTIVAR I TRANSFORMAR L’ECONOMIA

El comerç local és pel municipi la nostra eina econòmica dinamitzadora i per tant
s’ha de treballar en una línia estratègica econòmica que ajudi a la petita i
mitjana empresa, per tal de revertir la situació de deslocalització d’uns 200
treballadors i treballadores de Sant Pere de Ribes cap al nou Parc Comercial de
Vilanova i la Geltrú. Per això creiem molt necessària la participació d’una
taula del comerç local on participin les Associacions de Comerciants,
establiments comercials, l’Ajuntament, i els grups polítics per tal d’establir línies
de treball i donar resposta a les diferents problemàtiques municipals, amb
partida pressupostària.

També creiem necessari la realització d’un Informe anual d’impacte de
gènere de les Ordenances fiscals. La política fiscal no ha de ser percebuda
com a sistema d’obtenció d’ingressos sinó com a eina de política que pot
contribuir a la justícia de gènere.

En el mateix sentit, trobem oportú recuperar algunes de les nostres propostes
per a l’impuls de l’economia local precisament ara quan més fa falta:

● Creació d’un viver d'empreses i plataforma de serveis comunitaris per a
desenvolupar el sector industrial.

● Premis anuals a iniciatives comercials per reconèixer la creativitat i enginy
dels comerços que fomenten activitats de dinamització

● Creació d’una Xarxa de suport i mentoratge entre dones emprenedores
amb negocis en el municipi i facilitar a les dones que vulguin incorporar-se
al món laboral.

També recuperem certes propostes que ja plantejavem al nostre programa
electoral. Com plantejar un urbanisme que fomenti el comerç local al municipi
com a garantia del producte de proximitat i eix de comunitat.
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● En aquest sentit, proposavem estudiar la zona taronja d'estacionament en les
zones comercials dels nuclis. Proposta que sembla que s’ha mig treballat a
Ribes, però que s’ha fet sense comptar amb la resta de grups dels quals
necessitem saber els resultats de la prova pilot.

● També proposem habilitar zones d'aparcament en diferents zones dels nuclis
urbans o als afores pensant en l'atracció pel comerç local i les persones
residents a les urbanitzacions, a més de les veïnes dels nuclis urbans.

● Facilitar circuits de comerç curt i de proximitat i promoció municipal de fires i
mercats d'artesania per a la venda local (cessió d'espais públics i gratuïts,
suport a la conciliació, accessibilitat i dotació de serveis). Això, suposa
facilitar la creació d’espais i locals comercials accessibles per a comerços,
per tal de facilitar l’emprendoria local, com la instal·lació de quioscs tancats
que obrin determinats dies per oferir com a espais comercials per treballs
artesanals amb un lloguer més assequible.

● Creació d'una oficina de comerç local que assessori el petit comerç del
municipi, així com una gestió coordinada amb les associacions de
comerciants.

4. RESCATEM LA CULTURA I L’EDUCACIÓ

L’aposta per la cultura ha d’anar lligada a l’aposta per la reactivació econòmica i
emocional del municipi. No podem desvincular la cultura de les nostres activitats
essencials.

Per això, seguint la línia política de les nostres ordenances, caldrà dotar de
subvencions culturals per tal de facilitar que qualsevol bar o establiment
de restauració del municipi pugui de sèrie programar cultura al seu local.

Així mateix promoure des de l’Ajuntament una borsa d’ajuts per a
l’adaptació de locals (insonorització) per tal que puguin obtenir una franja
horària més ampla. D’aquesta manera subvencionar el 50% del cost
d’aquestes obres fins a un límit de finançament establert.

En aquest sentit, cal dotar d’equips de mesura del so al Departament de
policia i poder renovar aquesta regulació, que actualment no s’està aplicant
i es mostren criteris dubtosos a l’hora de cancel·lar espectacles en la restauració.

Cal apostar per difondre la cultura local amb mitjans de comunicació propis, i
així ho plantegem amb la reobertura de Ràdio Ribes. Des del gener de 2018,
que es va aprovar una moció que va presentar el nostre grup, es troba en un
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calaix el debat sobre el model de gestió. Un mitjà de comunicació local permet
un vincle directe amb els ciutadans, i a part una eina de comunicació permet
construir vincles de comunitat molt necessaris precisament en èpoques de crisi.

Per altra banda, hem de potenciar l’educació pública del nostre municipi i no
deixar de banda ningú. Per això creiem necessari dotar de recursos i
equipaments necessaris per a poder desenvolupar cursos de cuina en plenes
condicions per persones amb diversitat intel·lectual.

De la mateixa manera, creiem que degut a l’augment de la matriculació a la llar
de Les Roquetes i tenint en compte la planificació de creixement en aquest nucli
en els propers anys, creiem més necessari que mai donar sortida al projecte
de la segona llar d’infants a Les Roquetes. També cal recordar, que en
aquest mandat s’havia d’avançar el projecte de nou centre de formació
professional, així com avançar en l’oferta de PFI al municipi.

Així mateix, cal reforçar la llar d’Els tres pins amb una segona persona de
neteja, degut a l’ampliació d’aules i les matriculacions d’aquest curs. En el
mateix sentit, que cal garantir una segureretat absoluta per les nostres infantes,
amb la pujada de la tanca perimetral que és al costat de les Pistes de Sant
Agustí. Per últim, la col·locació de cartells dissuasoris en la zona esportiva
i una actuació de les educadores de carrer, podrien afavorir la situació a la
llar.

Per trobar noves perspectives i visions al municipis, creiem que cal realitzar un
estudi de necessitats i d’implantació del projectes ‘Aula Compartida
Inter-generacional’ als centres de dia de titularitat pública o amb places
públiques de Sant Pere de Ribes amb la participació de la comunitat educativa
dels centres educatius, els equips tècnics dels equipaments i de les regidories
pertinents i entitats socials, culturals, de lleure  i educatives interessades a
participar.

Per últim, creiem que cal posar solució al problema de so que pateixen les veïnes
al costat de la nova pista annexa del pavelló de Ribes. S’ha de posar mesures
per insonoritzar aquest espai.

5. LA CURA DELS SERVEIS PÚBLICS

Fa temps que el Departament de Policia expressa les seves mancances, mostrant
la necessitat de posar mesures per pal·liar la reduïda plantilla. Creiem que cal
reforçar la plantilla actual de la policia local, a més d'incorporar el
reglament de segona activitat al que tenen dret per llei.
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En relació al servei de gestió de residus, des del nostre grup volem posar sobre
la taula la necessitat de debatre el nou model de gestió de residus en el primer
trimestre de l’any 2023, entenent que malgrat el Govern té la intenció d’aplicar
el sistema de contenidors tancats intel·ligents, hem de contemplar si tot el
municipi ha d’implantar el mateix o podem diferenciar dins dels nuclis. Així
mateix, considerem que es podrien fer proves pilots de diferents
sistemes de gestió.

De la mateixa manera, considerem que no podem executar un nou sistema
sense exposar el resultat de la prova pilot que es va realitzar.

D’altra banda, el contracte de concessió que té la Mancomunitat
concedida a l’empresa concessionària, creiem que s’ha de revisar en
forma d’auditoria pública,  per tal de comprovar que s’està executant segons
el que detalla la concessió. Així mateix, caldria dotar de recursos per
l’ampliació de la neteja a l’interior i exterior dels contenidors i de la
neteja viària.

En referència a l’atenció de les persones, considerem que cal un reforç i
ampliació del servei de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

El servei de transport a demanda és l'única xarxa de transport públic municipal i
requereix estudiar-ne per altres zones dels nuclis, així com cal millorar la reserva
del servei, per reduir el temps d'anticipació mitjançant una App i trucades
habilitades i així poder reservar el mateix dia.

Els pressupostos participatius requereixen d’una millora en la seva execució.
Perquè la proposta tingui futur ha de ser una cosa del poble i no tant del govern,
per això proposem fer una coordinadora ciutadana que vetlli i refresqui
l'esdeveniment i que es renovi cada any. És a dir, fer un procés participatiu
més popular que faci la seva valoració anual i que presenti propostes i
conclusions per debatre.

I per últim, no podem deixar de banda que cal prioritzar les inversions en
l’autosubministrament energètic. No només per avançar en la transició
ecològica, sinó també per poder fer front a la pujada dels preus. Necessitem
impulsar una comunitat energètica 100% pública i la instal·lació de plaques
fotovoltaiques.

FEM POBLE - EN COMÚ PODEM
13 de novembre de 2022


