Ple ordinari
20 d’octubre de 2020
Ajuntament
Sant Pere de Ribes

1a:MOCIÓ D’URGÈNCIA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PSC-CP,
CONSTRUÏM, FEM POBLE-EN COMÚ PODEM, ERC I CIUTADANS DE SUPORT AL
SECTOR DE L’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ.
Es sotmet a votació tractar la moció d’urgència.
El Ple de la Corporació acorda tractar la moció d’urgència per unanimitat els vint membres
que actualment la composen.

MOCIÓ D’URGÈNCIA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PSC-CP, CONSTRUÏM,
FEM POBLE-EN COMÚ PODEM, ERC I CIUTADANS DE SUPORT AL SECTOR DE
L’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ
El govern de la Generalitat de Catalunya va decretar el passat 16 d’octubre de 2020 una sèrie
de mesures per lluitar contra la segona onada de la pandèmia. L’aplicació d’aquestes mesures
especials per contenir l’augment de casos de covid-19, no dubtem que siguin necessàries per
defensar la salut de tots els ciutadans i totes les ciutadanes.
Ara bé, una de les mesures més importants és el tancament dels establiments d’hostaleria i de
restauració. Evidentment, el sector no és responsable ni de la pandèmia ni de l’augment de
rebrots de covid-19, però sí el sector més damnificat en aquests moments.
Demanem, doncs, que el govern de la Generalitat de Catalunya aprovi un paquet de mesures
econòmiques, que sigui àgil en la seva aplicació i vinguin a complementar mesures com les
dels ERTE.
Reconeixem i valorem molt positivament els grans esforços i la implicació de l’hostaleria i la
restauració per complir amb les mesures sanitàries preceptives en cada moment d’aquesta crisi
per poder donar les màximes garanties i tranquil·litat al seu personal i a les persones usuàries.
La continuïtat de l’activitat econòmica hauria de poder-se garantir, respectant totes les màximes
mesures de seguretat, en la cerca de l’equilibri entre salut i economia.
Des de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, som conscients de la situació de l’activitat
econòmica al nostre municipi, amb molts establiments tancats i moltes persones amb ERTE, a
causa de l’aturada de la primavera. Des de primera instància, hem treballat i hem aplicat
mesures en la defensa de l’economia local per tal d’evitar que la sotragada sigui encara major.
Durant la primera onada, des de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes vàrem sortir al rescat amb
mesures adreçades al sector com ajuts directes per valor de més de 600.000 euros, l’exempció
del pagament de terrasses i d’altres beneficis fiscals. En aquests moments, des de l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes, mentre duri aquest tancament obligatori, anunciem que no es cobraran
ni la taxa de terrasses ni el lloguer dels locals comercials de propietat municipal. Mesures que
demanem siguin complementades per part del govern de la Generalitat amb l’ampliació del
Fons de Cooperació Local.

És per tot això, que els grups municipals del PSC-CP, Construïm, ERC, Fem Poble-En Comú
Podem i Ciutadans, proposen al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
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1.Demanem al govern de la Generalitat de Catalunya que doni el suport necessari a
l’hostaleria i a la restauració pel seu especial sacrifici en aquests moments a raó d’aquestes
noves mesures dictades i, així mateix, que no sigui assenyalat. D’altra manera, demanem que
les mesures aplicades siguin negociades amb el sector i especialment justificades.
2.Instem al govern de la Generalitat de Catalunya a la generació d’ajuts directes, a banda de
l’ajut genèric anunciat, pel sector de l’hostaleria i de la restauració que cobreixi el període de
temps que regeixi el tancament obligatori de bars i restaurants, a través de l’ampliació del Fons
de Cooperació Local.
3.Instem al Govern de l’Estat a treballar per la posada en marxa de un pla de rescat amb
mesures que ajudin al sector de l’hostaleria i de la restauració a sortir endavant d’aquesta crisi
econòmica a raó de la pandèmia del covid-19.
4.Notificar aquest acord al govern de la Generalitat de Catalunya, al govern de l’Estat, al
Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal del Garraf, a la Federació de Municipis de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació d’Associacions d’Hostaleria i a
la Federació d’Associacions de Restauració.
Un membre de cada partit polític comenten la moció: Sra. Anna Herrera Bordallo (PSC-CP),
Sra. Esther Rodríguez Maldonado (Construïm), Sr. Francesc-Xavier Pascual Soriano (ERC),
Sr. Alejandro Conde Poveda (Fem Poble) i Oscar Leon (Ciutadans).
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per unanimitat
del vint membres que actualment la composen.
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