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14.1. Moció d’ERC per la visualització digital del teixit comercial i empresarial de Sant
Pere de Ribes.
El Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a I' Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
presenta al Ple Municipal perla seva aprovació, si s'escau, la següent moció en relació al teixit
comercial i empresarial del municipi i la seva visualització al web municipal o altres aplicacions
digitals possibles dependents del municipi.
L'actual crisi sanitària també té algun factor positiu com és fer pales certes mancances que
en moments de 11normalitat" no són tant evidents. En uns moments en els que cal
restar confinats a casa per l'Estat d'Alarma, per tal de dificultar el contagi del virus, els mitjans
digitals prenen una importància cabdal. Els webs municipals han de ser eina d'informació, on el
ciutadà ha de poder trobar la màxima informació possible del municipi, també tota la
informació relacionada amb l'activitat econòmica, sia d'activitats empresarials o comercials de
tota mena. informació que, en aquests moments, estalvia trencaments del confinament . Amb
independència del temps extraordinari que ens esta tocant viure, aquesta informació és
important i cabdal, i hauria d'estar a l'abast de tota la ciutadania per tal d'incentivar el comerç
de proximitat í la contractació de professionals i industrials del municipi.
Tanmateix, com a defensors de les associacions que som, creiem que les diverses
associacions comercials o professionals haurien de trobar en aquesta pàgina un punt de
trobada per fer feina en conjunt pel seu bé i pel del municipi en el seu conjunt.
Dit això, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a I' Ajuntament de Sant
Pere de Ribes, proposa l'adopció dels següents acords:
1- Obertura d'una pàgina al web municipal, dedicada en exclusiva al teixit econòmic, amb
fitxes de cada establiment, classificades, a ser possible, alfabèticament i per sectors.
2- Elaborar una APP per geolocalitzar qualsevol dels establiments referenciats.

3- Informar d'aquests acords a les diverses associacions de comerços, indústries o
professionals del municipi, per tal de fer una taula de treball conjunta.

El regidor, Sr. Francesc-Xavier Pascual Soriano fa una explicació del tema.
Es produeix un debat.
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per unanimitat
dels vint-i-un membres que la composen.
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