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2a: MOCIÓ QUE PRESENTA FEM POBLE – EN COMÚ PODEM PER DEMANAR LA
SUSPENSIÓ EFECTIVA DURANT L’ANY 2020 DEL COBRAMENT DE MENSUALITATS PER
PART DE L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES DEGUT LA CRISIS DEL COVID-19.
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 QUE PRESENTA FEM POBLE – EN COMÚ PODEM PER DEMANAR LA
SUSPENSIÓ EFECTIVA DURANT L’ANY 2020 DEL COBRAMENT DE MENSUALITATS PER
PART DE L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES DEGUT LA CRISIS DEL COVID-19.
El passat mes de març el ple municipal de Sant Pere de Ribes va aprovar una moció
impulsada pel grup municipal de Fem Poble – En Comú Podem anomenada “MOCIÓ QUE
PRESENTA 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. Aquesta iniciativa es va presentar
a rel del confinament domiciliari per a tota la població decretat mitjançant l’estat d’alarma
decretat el 14 de març pel govern d’Espanya, arran de la propagació del virus del Covid-19.
En la citada moció, el ple de Sant Pere de Ribes es comprometia al 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, concessió dels bars dels equipaments
municipals, impost sobre terrasses en la via pública, concessions del mercat que no hagin sigut
operatives durant la crisi (excloent alimentació i parafarmacia, places d’aparcament 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 en cadascun
dels casos.
3. Comunicar aquests acords als mitjans de comunicació, Consell Comarcal i diferents entitats
municipalistes en les que l’Ajuntament hi estigui adherit.
Però malgrat l’aprovació per unanimitat de la moció i la conformitat del govern municipal en
aquests acords, aquests acords mai es van executar i es van substituir per meres ajornaments
de pagaments en alguns casos.
Ara, ja a l’octubre, estem vivint una segona onada de la crisi que obliga a prendre mesures
dràstiques com la pressa pel govern de la Generalitat aquesta setmana d’aturar les activitats
als establiments d’hostaleria i restauració. Però la població civil a hores d’ara es veu en una
situació personal de vulnerabilitat per la incertesa de les noves mesures, i considerem que com
a institució no hem de fer escollir a la població entre preferir contraure el virus a caure en la
precarietat o misèria absoluta. Com a institució hem de prendre mesures de protecció valentes
i per això no només tornem a demanar el compliment de les mesures que ja vam presentar al
març, sinó que demanem que siguin extensibles per a tot l’any 2020.
Considerem que calen mesures de garantia universals i que ja hi haurà temps durant l’exercici
2021 de fer mesures de redistribució fiscal per analitzar cas per cas.
1. Declarar la suspensió del cobrament dels lloguers d’habitatges socials de titularitat municipal,
concessions de locals comercials de titularitat municipal, concessió dels bars dels equipaments
municipals, impost sobre terrasses en la via pública, concessions del mercat que no hagin sigut
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operatives durant la crisi (excloent alimentació i parafarmacia, places d’aparcament 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 en cadascun
dels 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 defensa la moció.
Després d’un debat es sotmet la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per divuit vots a favor: Onze del PSC-CP, Cinc de Construïm, un de Fem Poble i un
de Ciutadans. S’abstenen el dos regidors d’ERC.
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