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Moció 7.3.
CP 22-05-2020

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per instar a la Generalitat de
Catalunya a destinar recursos per la reactivació social i econòmica de
Tarragona.
En aquests moments excepcionals, tots els esforços de totes les administracions
públiques són necessaris, i cadascuna ha de contribuir en la part que li correspon. A
l'Estat, li reclamem en una altra moció algunes mesures imprescindibles però no
podem obviar ni oblidar les competències en matèria fiscal i econòmica de la
Generalitat de Catalunya.
També és propòsit d'aquesta moció posar l'accent en l'important i imprescindible
paper del Departament d'Economia i Hisenda i del Govern de la Generalitat de
Catalunya en matèria economicofinancera. Tenim la ferma convicció que el Govern
ha d'acompanyar i s'ha de coordinar amb els municipis per tal de saber les
necessitats locals de despesa corrent i financeres, amb l'objectiu que cap municipi
es quedi enrere. Té un paper clau en la reactivació social i econòmica dels municipis,
d'una banda pel seu rol inversor en el territori i alhora per la necessitat de
transferències directes i indirectes que lluitin contra les desigualtats generades per
la crisi de la COVID-19.
En aquesta línia, també volem destacar que els pressupostos que el Govern de la
Generalitat de Catalunya (JxC i ERC), amb el suport dels Comuns, que es van
presentar al gener i van ser aprovats al mes d'abril, són uns pressupostos que no
donen resposta als problemes socials i econòmics que pateix el país, ja que no
reverteixen les retallades realitzades des del 2011 amb la complicitat necessària
d'ERC, que, des del 2013, ha donat suport des de fora als diversos Governs de CiU,
fins a governar conjuntament des del 2015.
Avui aquests pressupostos han quedat desfasats, ja que no responen ni a les
urgències ni a una visió a mitjà termini, i que davant la crisi que vivim, encara posa
més en evidència la manca de previsió del Govern de la Generalitat de dedicar
recursos a aquells àmbits prioritaris que permetrien lluitar amb millors condicions
contra la desigualtat i posar les bases d'una economia del coneixement més justa i
sostenible.
Per tant defensem reformular el pressupost que tenia ja previst el Govern de la
Generalitat per tal d'adequar-lo a la nova etapa que endeguem enmig d'aquesta
triple emergència sanitària, social i econòmica sobrevinguda i que patim, així des del
món local defensem que de cara a entomar l'etapa progressiva del desconfinament
i la recuperació econòmica i social del país, ens cal un nou pressupost de
reconstrucció de país.
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En definitiva, el Grup Municipal Socialista trasllada els següents acords per instar al
Govern de la Generalitat de Catalunya:
PRIMER. Establir un nou Fons Català per a la Reconstrucció social i econòmica.
Inversió pública que permeti integrar tots els ajuts i crèdits extraordinaris públics
europeus, estatals, autonòmics per fer front a les conseqüències de la COVID-19. El
Fons ha d'ordenar i donar coherència a les polítiques de reconstrucció i pot actuar
com a finestreta única per les administracions locals i/o empreses.
SEGON. Renegociar immediatament els préstecs concedits per l'ICF i Avalis a PIMES
i a treballadores i treballadors autònoms afectats per la crisi sanitària de la Covid19.
TERCER. Accelerar el pagament de les factures pendents del conjunt de la
Generalitat amb proveïdors, la xifra de les quals augmenta fins a 2.400M €.
QUART. Crear una línia d'ajuts específica de 20M € per al pagament de lloguers
d'establiments i instal·lacions empresarials per part de PIMES i autònoms.
CINQUÈ. Crear una línia d'ajuts de 50M € per PIMES i 50M € per autònoms,
facilitant l'accés a aquells que, des de l'inici de l'estat d'alarma, hagin vist reduïda la
seva facturació en un 75 % comparat amb el mateix període de l'any anterior.
SISÈ. Crear una línia d'ajuts de 20M € per ajudar al procés de digitalització de les
PIMES.
SETÈ. Crear un pla de xoc urgent i específic de 20M € pel sector comercial i de la
restauració.
VUITÈ. Revisar el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya per a prioritzar les
mesures i campanyes de promoció que fomentin el turisme interior, tant per a l'any
2020 com per al 2021. Cal promocionar la gastronomia, cultura, comerç i esport de
proximitat.
NOVÈ. Establir un mecanisme de renegociació dels préstecs concedits per la
Generalitat de Catalunya als Parcs científics i tecnològics del territori per tal que
puguin alleugerir els períodes de pagament i així fer front als possibles ajornaments
o impagaments dels lloguers per part de les empreses instal·lades als parcs
empresarials.
DESÈ. Crear una línia d'ajuts de 7M € per a la investigació i la recerca de la COVID19.
ONZÈ. Aprovar, de manera immediata, un Pla de suport de 10M€, acordat amb les
Universitats catalanes, per tal de garantir als més de 200.000 estudiants
universitaris l'activitat acadèmica fins a finals del curs 2019-20, així com l'inici del
curs 2020-21.
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DOTZÈ. Combatre la competència, el frau i l'elusió fiscal. Impulsar la creació del
consorci tributari que preveu l'Estatut. És el moment d'enfortir i de millorar el
funcionament de les administracions públiques amb major transparència i
accessibilitat digital, alhora que desenvolupem la millor col·laboració
publicoprivada per abordar objectius públics d'interès general.

Tarragona, 14 de maig de 2020

Pablo Pérez Herrero
Portaveu Adjunt del Grup Municipal Socialista
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