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15.1. Moció que presenta el grup municipal Construïm davant la situació provocada per la
pandèmia del COVID-19.
En la situació d’excepcionalitat i confinament provocada per l’expansió del Covid-19,
l’emergència sanitària endureix encara més l’emergència social. És per això que considerem
que és important garantir que la vida es posi al centre, que les necessitats dels veïns i veïnes
estiguin garantides. És moment de fomentar la solidaritat i arribar a totes aquelles persones
que la situació que estem vivint pot empitjorar greument les seves condicions de vida.
La situació d’expansió del coronavirus ens situa en un escenari mai vist. El tancament de tots
els establiments no essencials però amb excepció de moltes activitats productives no incloses
en el decret del govern implica que treballadors i treballadores encara hagin d’acudir al seu lloc
de treball. A la vegada els nostres serveis sanitaris estan arribant a situacions límits i tot fa
preveure un enduriment de la situació.
Quan una crisi colpeja una societat desigual, són sempre les persones més vulnerables qui
més pateixen: la gent gran, els i les treballadores, les persones migrades, les dones, persones
amb malalties prèvies, etc.
És en aquest sentit que cal mostrar i oferir tot el suport possible als i les treballadores dels
serveis bàsics, en especial el personal sanitari i social, i a les persones que puguin estar
infectades. Cal trobar vies per trencar l’aïllament amb seguretat i establir relacions de suport
mutu i solidaritat entre veïnatge. En aquest sentit, saludem i donem suport a les xarxes
autoorganitzades i comunitàries de cures, seguint els protocols de seguretat
establerts.
Considerem aquestes xarxes vitals importants per ajudar a posar la vida al centre, arribar on
no arriben les administracions i, en especial, per aquelles persones que poden patir més el
tancament de serveis i equipaments.
Per contra, el nostre Ajuntament de Sant Pere de Ribes té disponibilitat econòmica que pensem
ha de possibilitar, per responsabilitat comunitària i també institucional, prendre actuacions
concretes i ràpides davant la crisi generada pel Covid-19. De les que ens sentim
corresponsables i alhora volem ser-ne partícips i col·laboradors amb la resta de forces
polítiques representades com també el conjunt de la societat civil organitzada.

EN AQUEST SENTIT PROPOSEM AL GOVERN MUNICIPAL QUE, PREVI DEBAT I ACORD,
ADOPTI LES SEGÜENTS MESURES URGENTS EN L’ÀMBIT MUNICIPAL DAVANT LA
CRISI DEL CORONAVIRUS:
1. Aturada de l’activitat municipal i d’aquells serveis no essencials i estrictament
imprescindibles. Realitzar la coordinació i l’activitat institucional telemàticament amb mitjans
virtuals (juntes de portaveus, plens, òrgans col.legiats etc.). Suspensió de tràmits administratius
i dels terminis que puguin portar aparellats. Aturada també de totes les obres, actuacions i
treballs a la via pública. Ara la prioritat es preservar la vida.
2. Garantir l'atenció de serveis socials i la resposta a l’emergència social, amb una oficina
oberta a l'efecte i amb totes les mesures de seguretat. Reforçar específicament l'atenció del
servei contra la violència masclista. Coordinació i suport als serveis d’atenció a persones que
hi ha al municipi. Garantir l’acompanyament, cures i alimentació a persones amb risc o
necessitats específiques de salut (salut mental, dependència, protecció infància…).
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3. Elaboració d’un pla de cessió d’espais municipals per possibles hospitals de campanya, punt
de distribució de menjar, coordinació de serveis, etc.
4. Posar en marxa un Pla de reforç dels serveis socials municipals (priorització línies
estratègiques, professionals, recursos…) per afrontar la sortida d’aquesta crisi i les dificultats
que generarà a la població. Treball comunitari a llarg termini per garantir la cohesió social i la
igualtat d’oportunitats.
5. Aprovar un paquet de mesures de suport al teixit comercial i industrial local i a la protecció
dels llocs de treball. Cancel·lació de taxes i impostos per protegir el comerç que ha vist
afectada greument la seva activitat. Demanar la suspensió del pagament dels lloguers
comercials mentre duri l’estat d’alarma. Campanya de comunicació de suport al comerç de
proximitat amb serveis, horaris i disponibilitats.
6. Garantir que els i les treballadores dels serveis municipals de gestió directa o externalitzada
no pagaran les conseqüències d’aquesta crisi. Pla de negociació per garantir que no s’aplicarà
cap ERTO ni cap acomiadament de treballadors i treballadores que treballin per empreses que
gestionen equipaments i serveis municipals. Assegurar el cobrament dels salaris dels i les
treballadores d’aquests serveis. En el cas d’aplicacions d’ERTO, mediar amb l’empresa i
assegurar la seguretat i els dretes dels treballadors i treballadores.
7. Aprovar un paquet de mesures de suport a la comunitat. Mediació per protegir als veïns i
veïnes en casos d’impossibilitat de pagar lloguers o serveis bàsics. Cancel·lació o moratòria en
el pagament dels impostos municipals. Facilitar l’accés a la informació, educació, cultura i
entreteniment a aquelles persones sense connexió a internet ni ordinador.
8. Creació d’una mesa de coordinació, oberta a entitats socials i grups municipals, que
possibiliti avançar en aquestes i altres mesures de cara a garantir l’assessorament, la
informació necessària a tots els veïns i veïnes que doni tranquil·litat a la població. Coordinació
amb les xarxes veïnals de solidaritat, com la Xarxa d’Ajuda Mútua que han creat les entitats del
municipi.
Explica la moció el regidor, Sr. Tomàs Carandell Baruzzi.
Després d’un debat, es sotmet 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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