
Agenda Baix Penedès 

Propostes d’esmena de la comarca del Baix Penedès pel 
pressupost 2020 del Govern de la Generalitat de Catalunya 

Mobilitat 
 

1. Demandes del Pacte del Penedès Marítim: 
 

a. 100%bonificació peatge de Cubelles (24h anar i tornar) 
b. 50%bonificació peatge de Vallcarca (24h anar i tornar) 

 
2. (La mateixa solució que al problema N340/AP7). 

 
3. Dotació pressupostària per millorar  la connectivitat entre els municipis 

(viària, ferroviària i tecnològica). 
4. Pla de millora de la Mobilitat del transport públic a la comarca (interna i 

externa). 

Seguretat 
 

1. Major dotacions de personal i material pel Cos de Mossos d’Esquadra, 
Bombers i Agents Rurals a la comarca. 

Educació  
 

1. Dotació econòmica pel Pla d’Equipaments educatius i calendari executiu. 
2. Solucions per la problemàtica de la matricula viva a la comarca. 
3. Més cicles formatius, potenciant el sistema DUAL. 

Sanitat 
 

1. Millores a l’Hospital Comarcal del Vendrell: ampliació del servei 
d’urgències, de llits d’hospitalització i d’hospital de dia i ampliació de 
l’aparcament 

2. Dotació econòmica pel Pla d’Equipaments sanitaris i calendari executiu. 
3. Aportació econòmica pel Pla de reforç als serveis sanitaris d’atenció 

primària i a la temporada d’estiu. 

Serveis Socials  
 

1.  Més increment de recursos econòmics per donar resposta a les 
necessitats socioeconòmiques de la comarca. 

2.  Dotació econòmica pel Pla d’equipaments socials i places públiques 
(centres de dia, residències). 

 
 



 
 

 

Ocupació 
 

1. Dotació econòmica per desenvolupar un Pla de xoc per lluitar contra 
l’atur a la comarca a desenvolupar durant el segon semestre del 2020.  

 

Empresa 
 

1. Garantir la continuïtat d’IDIADA i afavorir la seva ampliació. 
2. Dotació econòmica per desenvolupar la Fibra Òptica als polígons 

industrials de la comarca. 

Medi Ambient i Sostenibilitat 
  

1. Dotació econòmica per la gestió de les zones forestals (xarxa Natura 2000 
i PEIN) 

2. Aportació econòmica als programes que ajudin al manteniment de 
l’activitat agrària de la comarca. 

 

Delegacions del Govern al Territori 
 

1. Impulsar el desplegament de les delegacions del govern al territori de la 
Vegueria tal i com correspon per llei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Vendrell, 13 de febrer 2020 
 

 
 


