AJUNTAMENT DE

♦

VILADECAVALLS

GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE PRESIDENCIA
H ble. Sr. Pere Aragonés

Honorable Senyor,
Em dirigeixo a voste com a vicepresident en funcions de president de la Generalitat de Catalunya, per
mostrar-li la nostra preocupació davant la despesa que estem assumint els ajuntaments en l'esforc; per
adaptar-nos i garantir les mesures d'higiene i de seguretat que fan falta per prevenir el contagi de la Covid19 als centres escolars del nostre municipi.
Com a Ajuntament entenem que ens trobem en una situació excepcional i que cal garantir la salut de la
ciutadania, deis nostres infants i joves, pero també som conscients de l'esforc; economic que com a
administracions públiques hem de realitzar per garantir una atenció acurada, seguint tota la normativa
que s'ha establert per tal de mantenir totes les garanties higienico-sanitaries per fer front a la Covid-19.
Viladecavalls compta amb dues llars d'infants de gestió municipal, dos centres escolars de primaria i un institut
de secundaria i batxillerat, aquests tres últims gestionats pel departament d'Educació. Som una població de
7.500 habitants, que gestiona un pressupost municipal ajustat a la realitat del nostre municipi, i que s'ha vist
sacsejat per dues emergencies climatiques de rigor, !'última el Gloria, i que ens han obligat a utilitzar els
recursos economics propis per garantir la seguretat i benestar deis nostres vilatans i vilatanes.
Aquests fets, juntament amb el no haver rebut aportacions economiques per part de les altres
administracions, com la Generalitat, ens fa replantejar la nostra gestió del dia a dia en la lluita contra la Covid.
Fins ara hem estat realitzant les neteges extraordinaries deis diferents centres educatius en els que tenim
competencia amb fons propis, el que ha suposat un cost afegit a les arques municipals de més de 60.000 € i
que preveiem pel proper 2021 d'un cost de prop de 220.000 € extraordinaris. Aquesta situació és insostenible
per un municipi com el nostre i ens obliga a tensionar els recursos economics municipals i replantejar les
actuacions ja planificades en altres serveis essencials i d'atenció a la nostra ciutadania.
Com a alcaldessa de Viladecavalls, li demano facin una valoració economica de les dades que els facilitem i
estudi"in la possibilitat de fer aquestes contractacions directament des del departament d'Educació o
alternativament ens reintegrin el seu cost als ajuntaments.
Aprofito l'avinentesa i ens posem a la seva disposició en qualsevol acció que creguin podem valorar
conjuntament.
Rebi una cordial salutació

Cesca Berenguer
Alcaldessa de Viladecavalls
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