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MOCIÓ PER LA IMPLEMENTACIÓ DE NOVES MESURES A l'IMSST PER PAL·LIAR ELS
EFECTES DE LA CRISI SOCIAL ACTUAL
La pandèmia de la covid-19 ens ha deixat una crisi econòmica i social
sobrevinguda, moltes famílies han patit els efectes d'aquesta I es troben en
situació de vulnerabilitat.
Malauradament, la nostra ciutat no està sent aliena a aquest escenari actual i
moltes famílies Tarragonines pateixen cada dia situacions complicades.
Les institucions han de donar resposta a totes aquelles persones que
necessiten suport i els ajuntaments en ser la institució més pròxima al conjunt
de la ciutadania, ha d'estar a l'altura de les circumstàncies. Quan des d'En
Comú Podem lideràvem l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament
de Tarragona, vam impulsar un seguit de mesures per millorar els serveis que
es donaven. Però tota mesura és poca quan es tracta de fer front a una crisi
sense precedents.
Creiem que la nostra ciutat necessita un pla de reconstrucció social i econòmic.
Per 2022 es imprescindible augmentar la despesa social per ajudar a les
families, proposem que aquetsa despesa arribi al 20% del total del pressupost
de l’ajuntament i assegurar les mesures que puguin incidir en la millora de la
vida de la ciutadania de tarragona.
Aquest any cal estar al costat de les families i incorporar el context actual a les
previsions pressupostaries. Per això des del Grup Municipal d'En Comú
Podem, proposem un seguit de mesures per intentar pal·liar les situacions de
vulnerabilitat que viuen molts Tarragonins i Tarragonines actualment:
Demanem:
1- Ampliació de les llars on es dugui a terme el projecte àpats en
companyia.
2. Programa d’inserció social a través d’activitats culturals per joves ex
tutelats. Amb una dotació de: 50.000 euros
3. Mesures d’ajuda social a través de SERFUMT pels enterraments de
persones vulnerables. Amb una dotació de: 40.000 €
4. Horts urbans ecològics per a famílies vulnerables a solars municipals.
5. Pla de desenvolupament per a les zones de la ciutat amb un nivell de
renda inferior a un 40% de la renda mitjana. Amb una dotació de: 1M
d’euros.
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6. Creació de l’Alberg municipal: Espai per emergències humanitàries
locals i internacionals.
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7. Augmentar els pisos d’emergència per acollir dones que estuguin
patint violència de gènere, famílies vulnerables, desnonaments, i altres
urgències.
8. Posada en marxa dels equipaments per persones sense llar: posar en
marxa el centre de dia i el pis de transició previst i augmentar el nombre
de pisos de transició.
9. Introducció de mesures de tarifa social de la zones d’aparcamnet
regulat. (Zona verda, Blava…)
10. Cerca d’una nova llar per l’associació de jubilats de Pere Martell, i
rehabilitació d’altres llars municipals que ho puguin necessitar.
11. Espai per serveis per a joventut a la Torre Forta. Ubicació del SIS
(serveis d’integració socioeducativa per infants i joves) i un nou espai kesse la
palmera.
12. Projecte “Mejores Amigos” amb FAADA i incorporació de la noció de
famílies inter-espècie a serveis socials. Amb una dotació de 15.000 €

PERSONAL: Manteniment, consolidació i enfortiment de l’equip d’atenció
als joves ex tutelats.
PERSONAL: Enfortiment de l’equip de l’ESVIOM.

Per tot el que s'ha exposat, el Grup Municipal d'EN Comú Podem Tarragona a
l'Ajuntament de Tarragona proposa al Ple els següents ACORDS:
PRIMER. Instar a la presidència de l'IMSST a implementar les propostes que
s'exposen en aquesta moció.
SEGON. Preveure la dotació econòmica suficient per a complir amb les
demandes prèviament exposades.
TERCER. Que l'Ajuntament de Tarragona es comprometi a vetllar per
implementar a la brevetat més gran possible, el conjunt de mesures exposades.
QUART. Traslladar els presents acords a totes les entitats vinculades amb les

mesures exposades.
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