
Roda de premsa de Fem Poble el 28 de maig del 2018  
 
Fem Poble ha fet una roda de premsa al seu local a les 12:30h on el regidor Alejandro Conde ha 
explicat la posició del grup vers la incorporació de romanents de tresoreria per al pla de 
reactivació municipal d’enguany.  

 
El portaveu ha indicat que el no compliment de la totalitat dels acords i el baix percentatge 
d’execució de les inversions (21%) manquen la credibilitat i la confiança del govern i impedeixen 
donar un vot favorable. Ha explicat a més que, “demostrar que hi ha una alternativa i ser exigent es 
fa fent exigències i indicant propostes i projectes concrets com ha fet Fem Poble.” 
 
En tot cas, ha valorat de forma positiva la incorporació de la majoria de la partida pressupostaria 
a petició de Fem Poble d’un milió d’euros per ampliar el parc d’habitatge públic i l’existència d’un 
estudi on l’entitat Habitat 3 recomana la compra d’una sèrie d’habitatges amb preu per sota del 
preu de tempteig i retracte per començar el pla. En aquest sentit i després del procés favorable 
d’altres mesures proposades de Fem Poble on destaca també la incorporació de 400mil euros 
extres per millorar la xarxa de clavegueram, Fem Poble anticipa que votarà abstenció a la 
incorporació de romanents per facilitar els projectes socials i de dinamització econòmica que ha 
treballat el seu grup i que són beneficiosos i necessaris per a la ciutadania. A més, Alejandro ha 
indicat “demanem que el govern comenci ja a comprar els habitatges indicats a l’estudi d’Habitat 3 i 
ampli ràpidament el parc d’habitatge públic per destinar-ho a lloguer accessible”.  
 
 
 
Balanç acords i propostes de Fem Poble  
 
Habitatge 
 
Ê  Fer servir el dret a tempteig i retracte per ampliar el parc d’habitatge públic: Als 
pressupostos es va afegir una partida per a tempteig i retracte, s'han visitat 5 habitatges i encara no 
s'ha trobat un que compleix requisits viables per a la seva compra excepte un que està pendent de la 
seva valoració econòmica final comptant la rehabilitació però hi ha en observació algun que podria 
tenir els requisits per ser adquirit. 
 
Ü La rehabilitació d’habitatges privats en estat de no habitabilitat a canvi de la 
cessió temporal per a lloguer social: No s'ha fet cap projecte en aquest sentit, només 
subvencions per a rehabilitacions. 
 
Ê Explorar i donar suport a formes de cooperativisme (cooperatives de cessió d’ús , 
cooperatives de compradors, etc.):  S’ha sol·licitat mitjançant el catàleg de serveis de la 
Diputació l’assesorament tècnic per fer un estudi de viabilitat per a la cessió d’un terreny al municipi 
per a una cooperativa de cessió d’ús.  
 
Ê L’incorporació d’1 Milió d’euros per la compra d’habitatge per sota del preu de 
mercat per ampliar el parc d’habitatge públic destinat a lloguer: S'ha contractat els serveis 
de l'entitat del tercer sector Habitat 3 per a fer el seguiment i la negociació amb les entitats bancàries, 
finalment s'ha incorporat una partida de 600 mil euros per a habitatge que se sumen a un romanent 
de la partida de 320mil euros i al compromís d'augmentar a la xifra d'1 milió a mesura es vagin 



comprant els habitatges. Existeix una proposta concreta d'Habitat 3 per iniciar l'augment del parc 
d'habitatges amb 4 habitatges i instem a què es comenci ja. 
 
Mobilitat 
 
á   Millorar la xarxa de transport públic garantint l’accés i la connexió als nuclis de 
població més allunyat: S'ha arribat un conveni amb l'associació de municipis pel transport públic 
(AMTU) i ara un tècnic està elaborant un estudi tècnic, per ara les diferents propostes que s'estan 
estudiant implicarien millorar alguna de les línies del transport interurbà en desús, generar un servei 
a demanda (TAD) amb una validadora de tiquets de bus amb la flota de taxis o un urbanet. 
 
Ü Estudiar incorporar una OAC móvil: No s’ha valorat.  
 
Salut 
 
Ê  El·laborar un Pla de Salut municipal de forma participativa i amb la col·laboració 
de les entitats socials del municipi: Aquest mes passa el Pla a votació que encara que ha tingut 
una comissió on han participat experts i entitats considerem que es podrien haver fet més consultes i 
enquestes a la ciutadania.  
 
á  Desfribil·ladors als nuclis de població allunyats: Es va aprovar la partida pressupostaria, 
però encara falta decidir els llocs. No entenem la tardança a aquestes altures de l'any per simplement 
decidir lloc. 
 
Dinamització Econòmica  
 
Ê Estudiar la creació d’un viver d’empreses o hotel d’empreses horitzontals a la 
zona industrial del municipi per diversificar l’economia i facilitar l’empedoria entre 
diferents sectors:  Finalment el PRM inclou l'estudi per la dinamització dels polígons industrials del 
municipi dins d'una estratègia comarcal. 
 
á  La rehabilitació dels locals comercials de titularització municipal per facilitar el seu 
lloguer. Hi ha la partida prevista però encara no s'han licitat les obres. 
 
Infraestructures 
 
Ê Accelerar el procés de finalització dels diferents plans directors d’aigua, 
clavegueram i enllumenat: Entenem que l'estat de les infraestructures més invisibles és deficient 
com indiquen els mateixos informes i apostem per, havent-hi recursos, accelerar el procés de 
renovació. Finalment hem aconseguit que s'augmenti en més de 400mil euros el plantejat en invertir 
en aquest any en els diferents projectes de millora del clavegueram. 
 
 
 
 
 



Equipaments 
 
Ê La rehabilitació del Teatre de Les Roquetes: Ja s'ha aprovat de forma plenaria el projecte i 
el plec de clàusules. 
 
Ü La finalització de la segona fase d’El Local de Ribes: Encara no s'ha licitat el projecte ni 
sembla creïble que es posi en marxa durant la legislatura. 
 
Equipaments  
 
Ü Ampliació Biblioteca Manuel de Pedrolo: No s'ha fet cap estudi ni intenció en aquest sentit. 
 
Ê Ampliació Biblioteca Josep Pla:  El projecte d'ampliació incorporant la planta superior s'està 
iniciant. 
 
Ü Nova llar d’infants a Les Roquetes: No s'ha fet res en aquest sentit encara que el govern 
insisteix en què després de parlar amb la comunitat educativa valoren directament iniciar un projecte 
per a la construcció després de decidir-ne la ubicació. 
 
Ê Plantejar la rehabilitació de Can Pau Roig: Encara de forma incipient hi ha un projecte 
interessant sobre la taula per recuperar l'equipament municipal. 
 


