
MANIFEST DELS ALCALDES I LES ALCALDESSES DEL BAIX PENEDÈS 

 

 
Els alcaldes i les alcaldesses de la comarca del Baix Penedès manifesten la voluntat 
de trobar i compartir una estratègia comuna per tal d’impulsar socioeconòmicament el 
Baix Penedès. 
 
Al mateix temps lamenten que la nostra comarca sigui el territori del Principat de 
Catalunya que rep menys inversions per habitant. També volem denunciar la situació 
en termes de plantilla i funcionaris de la Generalitat de Catalunya al Baix Penedès, 
amb una mitjana de 17 funcionaris per cada 1000 habitants, la segona més baixa. 
 
Un gran handicap que tenim com a comarca és que normalment no es té present la 
població real de la comarca, població resident no empadronada, i això penalitza els 
serveis, doncs només tenen present la població empadronada. Aquesta situació es 
repeteix al llarg dels darrers 20 anys. 
 
En aquest sentit cal posar l’accent en la distorsió entre el nombre d’efectius en termes 
de mossos, agents rurals, mestres i tot el cos funcionarial públic, i les necessitats de la 
comarca. Afrontar reptes com l’ocupació de cases, les plantacions il·legals de 
marihuana, robatoris, els incendis i necessitats de Bombers, esdevenen estèrils sense 
el nombre adequat d’efectius al territori. 
 
La situació comarcal en termes d’atur fa més de deu anys que la consolida com la 
comarca amb més atur de Catalunya, i la situació no es reverteix en termes generals. 
Combinar plans d’ocupació específics per la comarca, potenciar les polítiques 
formatives en clau dual, formació i empresa, són aspectes ha treballar en el seu 
conjunt. 
 
Impulsar el projecte d’IDIADA en clau comarcal ha de ser uns dels pilars dels propers 
anys, per tot el retorn social i econòmic que podria comportar a curt, mig i llarg termini 
no es pot menystenir. 
 
En termes de mobilitat i infraestructures, el greuge que patim com a comarca ha estat 
denunciat els darrers anys, i es continua fent. Mobilitat per carretera, autopista de 
peatge, ferroviària i polítiques de transport públic han de ser claus pel futur del nostre 
territori. 
 
Des del punt de vista de les polítiques de Sanitat i Ensenyament, la nostra comarca 
pateix la distorsió en termes de planejament degut a la pressió metropolitana de 
Barcelona. L’evolució i el creixement urbanístic i demogràfic determinen unes 
necessitats que canvien ràpidament i a les que cal donar resposta. El problema de 
l’augment exponencial de la població a l’estiu pels serveis i necessitats sanitàries, i la 
problemàtica de la Matricula Viva a les escoles determina una complexitat en els 
serveis públics a la comarca. 
 
 
Per tot això els alcaldes i alcaldesses proposem: 
 

1. Manifestar la nostra disconformitat en el Projecte de Pressupost de la 
Generalitat 2020 referent a les inversions previstes vers la nostra Comarca del 
Baix Penedès, sent la comarca de menys inversió al territori de tota Catalunya i 
sent la primera en l’índex de major atur de Catalunya. 

 



2. La creació d’una Taula del Baix Penedès formada pel President del Consell 
Comarcal del Baix Penedès, els alcaldes i alcaldesses de la comarca, els 
Diputats i Diputades provincials del Baix Penedès, i els Diputats i Diputades al 
Parlament de Catalunya de les circumscripcions del Camp de Tarragona i del 
Penedès de totes les formacions polítiques representades. 
 

3. Fer una crida a tots els Diputats i Diputades al Parlament del nostre territori de 
la província de Tarragona i del Penedès per tal de que proposin esmenes a 
favor de millorar les inversions a la comarca del Baix Penedès.  

 
4. Que aquesta Taula del Baix Penedès elabori una Agenda del Baix Penedès 

amb un contingut d’accions polítiques a desenvolupar i amb un seguiment de 
les mateixes per part dels seus membres i de manera coordinada amb el 
Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 

5. Comunicar aquest manifest a tots els Diputats i Diputades del Parlament de la 
província de Tarragona, del Penedès, a Presidenta de la Diputació de 
Tarragona, i els diputats comarcals, i a tots els grups polítics de la nostra 
comarca. 

 
6. Comunicar aquest manifest al delegat del Govern de la Generalitat al Penedès i 

a la Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

 
El Vendrell (Baix Penedès), febrer de 2020 


