Ple ordinari
31 de març 2020
Ajuntament
Sant Pere de Ribes

15.2.Moció que presenta el grup municipal Fem Poble - en comú Podem per demanar la
suspensió del cobrament de mensualitats per part de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
durant el període d’alarma del COVID-19.
El passat 14 de març el gobierno de España va decretar l'estat d'alarma per
l'emergència sanitària provocada perla propagació del virus Covid-19. Aquesta
situació extraordinària però, ja s'ha anunciat que s'allargarà mínim 15 dies més
posterior a la votació de la seva pròrroga al Congreso de los Diputados. A part de la
dramàtica sobresaturació del sistema de salut del país i de les conseqüències
nocives per a la població d'aquesta, les mesura de prevenció i protecció emprada
del confinament al domicili de la majoria de la població ja estan tenint unes
conseqüències igualment catastròfiques per a l'economia domèstica de milions de
persones i petites i mitjanes empreses al nostre país. És aquest fet el que justifica
que s'anunciés el primer paquet de mesures socials de protecció sota l’eslògan
objectiu de "no vamos a dejar a nadie atrás".
Però aquestes mesures són a totes vistes encara insuficients i fa falta de més
esforços per part de totes les administracions per augmentar la cobertura social de
l'administració pública sobre la ciutadania. És amb aquest esperit i inspirat en la
suspensió de mensualitats que el gobierno del Estado ha anunciat per a les
empreses gestores dels aeroports, que des de Fem Poble - En Comú Podem
proposem que l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes suspengui el pagament de les
diferents mensualitats que ara mateix gestiona: lloguers d'habitatges socials de
titularitat municipal, concessions de locals comercials de titularitat municipal,
concessions dels bars deis equipaments municipals, impost sobre l'ocupació de
terrasses en la via pública, concessions del mercat municipal que no hagin sigut
operatives durant la crisi (excloent alimentació i parafarmàcia), places
d'aparcaments i trasters de titularitat municipal i contractes de masoveria urbana.
Hi ha diferents formes de poder aplicar aquestes suspensions, ja siga en el cas dels
pagaments anuals o trimestrals de retornar o deixar de cobrar la part percentual
referida als mesos de la crisi o directament no fer efectiu el cobrament de les
següents mensualitats en el casque així siga més fàcil. En tot cas, l'important és fer
efectiva la mesura i ampliar la cobertura social i fomentar la solidaritat de
l'administració pública per ajudar a fer front a les conseqüències econòmiques
d'aquesta pandèmia letal.
Per això proposem el compliment dels següents acords:

1.

Declarar la suspensió del cobrament dels lloguers d'habitatges socials de
titularitat municipal, concessions de locals comercials de titularitat municipal,
concessions dels bars dels equipaments municipals, impost sobre l'ocupació de
terrasses en la via pública, concessions del mercat municipal que no hagin sigut
operatives durant la crisi (excloent alimentació i parafarmàcia), places
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d'aparcaments i trasters de titularitat municipal i contractes de masoveria urbana
durant la duració de l'estat d'alarma.
2.

Anunciar la metodologia que es farà servir per fer efectiu aquesta suspensió
el cadascun deis casos.

3.

Comunicar aquests acords als mitjans de comunicació, consell comarcal i
diferents entitats municipalistes en les que l'Ajuntament hi estigui adherit.

El regidor, Sr. Alejandro Conde Poveda explica de la moció.
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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