
MOCIÓ QUE ES PRESENTA PER A DONAR SUPORT I RECOLZAMEN T AL 

PERSONAL DE LA CREU ROJA 

Sandra Suarez i Plana, portaveu adjunta del Grup municipal de Convergencia i Unió 

a l'Ajuntament de Calafell, 

EXP O SA: 

La Creu Roja és una entitat social molt implicada en el municipi de Calafell, amb una 

llarga historia de col.laboració amb l'ajuntament de Calafell. 

Aquesta tenia un conveni de col.laboració per desenvolupar diferents preventius de 

tots els actes que es duen a terme en el municipi. Obligatoris per normativa i, més, 

des de la posada en funcionament deis plans d'autoprotecció que s'han de dur a 

terme per part de l'entitat o ens que organitza l'acte o esdeveniment. 

Que l'equip de govern ha pres una decisió subjectiva, no havent comentat ni 

informat a la resta de grups municipals, consistent en exhaurir aquest conveni i 

contractar aquest servei per acte o esdeveniment en concret (entenen que aixó, a la 

llarga, encareix el servei i es podría entendre, fins i tot, que es fa un fraccionament 

de servei). 

Que com a conseqüéncia d'aquesta decisió, la plantilla de Creu Roja Calafell ha 

estat acomiadada. Aixó significa que 5 persones del municipi s'han quedat a l'atur 

perqué l'entitat els ha comunicat que no tenen ingressos suficients per a poder 

suportar la despesa del seu sou. Aixó és; 2 persones (amb 19 anys d'antiguitat a 

!'empresa), 1 persona amb 15 anys d'antiguitat i 1 amb 13 anys d'antiguitat, 

acomiadades el passat 5 de man,. Que un cinquena persona sera acomiadada a 

finals de juliol d'aquest any per finalització del servei del transport adaptat (que a dia 

d'avui esta traspassat al Consell comarcal del Baix Penedés). 

Que, a banda de l'acomiadament d'aquestes persones, queda sense utiJitat i servei 

un vehicle, adquirit i pagat per l'ajuntament. Una ambulancia amb només 100.000km 

que és propietat de l'ajuntament i no pas de la Creu Roja. 
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