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FOD 1.
CP 23/10/2020

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER RECLAMAR
AJUDES AL GOVERN DE LA GENERALITAT A FONS PERDUT PELS SECTORS DE
LA RESTAURACIÓ I COMERÇ DE TARRAGONA.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Com sempre hem defensat, cal actuar de forma coordinada, coherent i acceptant
les decisions que en qualsevol moment prenguin les autoritats sanitàries
competents a fi i efecte de reduir el risc de propagació i d’emergència sanitària
provocat per la COVID-19.
Per tant des de qualsevol institució pública –com és aquest ajuntament- cal
acompanyar les decisions que els estaments públics competents creguin oportuns.
Tenim un objectiu compartit, siguem govern o siguem oposició que és l’acabar amb
aquesta pandèmia.
Aquestes mesures anunciades per part del Govern de la Generalitat de tancament
de locals de restauració durant com a mínim 15 dies, tindran una clara afectació
per a l’economia local, i en especial molt important al sector de la restauració del
nostre municipi.
Però també és la nostra obligació, sense entrar a qüestionar aquestes mesures
preses pel Govern de la Generalitat, que cal denunciar la manca de previsió,
graduació i planificació, i el que és més important quan i com es pensa compensar
el sector de manera directa i immediata: la quantitat anunciada fins ara (40
milions d’euros) és del tot insuficient per a cobrir les despeses de tancament d’un
sector tant important per a l’economia local. És la nostra obligació denunciar
aquest fet on qüestionem la manca de gestió en aquest sentit.
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Per contra, per ajudar a totes les administracions, el Govern de l’Estat durant
aquest 2020 ha transferit ja al Govern de la Generalitat 3.225 milions d’euros en
fons extraordinaris no reembonsables, a més d’aprovar relaxar els objectius de
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dèficit suspenent les regles fiscals per les CCAA i EELL, i aquí des del Parlament
s’ha disposat al Govern de prioritzar i adaptar els recursos pressupostaris per
lluitar contra la pandèmia.
A més, el Govern de l’Estat ha actuat amb consens amb el sector afectat: el passat
juny es va presentar el document de directrius i recomanacions de “Medidas para
la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2” elaborat pel comitè de
tècnics constituït per l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola en
col·laboració amb la Federació Nacional d’Empresaris d’Oci i Espectacles
d’Espanya, i consensuat con l’Associació Espanyola de Serveis de Prevenció
Laboral entre altres entitats del sector i amb els sindicats CCOO i UGT; tot això
coordinat per la Secretaria d’Estat de Turisme, les Comunitats Autònomes i la
FEMP.
A mitjans del mes d’agost el Govern de l’Estat, va anunciar una sèrie de mesures
destinades a frenar l'augment de contagis a Espanya. Moltes d'elles centrades en
l'hostaleria i l'oci nocturn, que es van demostrar com a origen de diversos dels
focus detectats després de l'estat d'alarma, per l’incompliment reiterat de les
directius i recomanacions establertes. En aquell moment, la patronal de l’oci
Nocturn ja va reclamar a les comunitats autònomes ajudes. I el Govern de l’Estat ja
va actuar, facilitant a aquest sector l’aplicació de l’eina de l’Expedient de Regulació
Temporal d’Ocupació (ERTO).
Les circumstàncies actuals han fet que la Generalitat anunciés l’aplicació del
PROCICAT més sever que les mesures consensuades anteriorment esmentades
alhora que s’ha compromès a una partida d’ajudes al sector de la restauració i el
comerç però sense encara concretar-les.
Per això exigim que l'anunci fet pel govern de la Generalitat de Catalunya de
disposar d'una partida per ajudes al sector de la restauració i el comerç, sigui real i
efectiu, i a fons perdut, directament vinculades a poder pagar lloguer de locals,
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sous del personal contractat per tal d'evitar tancaments de negocis i empreses
relacionades en aquests sectors.
I especialment volem donar total suport a treballadors i treballadores, i empresaris
d'aquest sector, que ja va quedar molt afectat el passat mes de març amb el
tancament de l'activitat al llarg de més de dos mesos, i que ara, amb aquestes
noves mesures tornen a veure com han d'abaixar persianes.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta els següents ACORDS:
PRIMER.- Bonificar o subvencionar el 50% de la taxa de recollida d’escombraries i
de la taxa d’ocupació de la via pública fins al juny de 2021 pels establiments
d’hostaleria i restauració.
SEGON.- Manifestar que les ajudes fins ara anunciades pel Govern de la Generalitat
al sector de la restauració i el comerç, són del tot insuficients per poder sobreviure
per això instem a compensar el cost obligat del seu tancament, i que aquestes
siguin ajudes immediates a fons perdut i directament vinculades a poder pagar
lloguer de locals, sous del personal contractat per tal d'evitar tancaments de
negocis i empreses relacionades amb aquests sectors.
TERCER.- Exigir al Govern de la Generalitat que en cas de preveure la necessitat
d’aplicació de qualsevol nova mesura restrictiva a causa de l’emergència sanitària
que patim i que afecti als sectors de la restauració, comerç i oci sigui abans del tot
consensuada amb representants, associacions i sindicats afectats per garantir una
correcta, efectiva, i proporcionada aplicació.
QUART.- Fer una crida als restauradors del municipi perquè cedeixin els aliments
que es poden malbaratar al Banc d’Aliments i altres entitats d'atenció social.
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CINQUÈ.- Incentivar el consum d'àpats per emportar atorgant vals de descompte
municipals i quan es pugui re-obrir el sector, formular campanyes de reactivació
de la restauració local.
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SISÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a les Associacions empresarials, les hostaleres i les
sindicals de la ciutat de Tarragona i de la província de Tarragona, i a les
associacions municipalistes FMC i AMC.

Tarragona, 21 d’octubre de 2020.
11:57:02 +02'00'
(TCAT)
Data: 2020.10.21
39728446V 39728446V (TCAT)
Garcia - DNI Garcia - DNI
Sandra Ramos
Sandra Ramos per
Signat digitalment

Sandra Ramos García

Portaveu del Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Tarragona
8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que
donin suport a les activitats productives, la creació d’ocupació
digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar
la regularització i el creixement de les microempreses i les
petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés
a serveis financers.
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-TEXT MODIFICATMoció FOD 2.
CP 23-10-2020

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP A
L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA PER RECLAMAR MESURES PER
CONTENIR ELS REBROTS I DONAR SUPORT A LES PERSONES QUE
DEPENEN DEL PETIT TEIXIT COMERCIAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Conscients de l'enorme responsabilitat política i social que recau en aquests moments sobre totes
les institucions públiques, tant municipals com autonòmiques, és hora que les autoritats polítiques i
sanitàries del nostre país gestionin amb valentia i sensatesa la nova situació d'excepcionalitat
provocada per la crisi del coronavirus i les conseqüències que se'n poden derivar a curt, mig i llarg
termini.
Per suposat, calen recomanacions i mesures per posar la vida de les persones al centre de l’acció
política i per salvaguardar els centres hospitalaris del col·lapse. No seria adient imposar un nou
estat d'alarma i confinament decretat des de Madrid de forma arbitrària i improvisada, sense tenir
en compte les particularitats de cada territori i sector, així com les situacions d'emergència que es
generen de forma desigual, també a casa nostra i de forma especialment agreujada per a les classes
socials més empobrides i vulnerables.
Pel que fa al Govern de la Generalitat, considerem que ha de reconsiderar la forma com s'ha
decretat el tancament de bars i restaurants, ja que tota mesura de protecció sanitària ha de prendre's
de forma proporcionada i coherent amb la situació. Ni els bars, ni els restaurants, ni la cultura, s’ha
demostrat que siguin focus quantitativament importants per la transmissió de la COVID-19. De fet,
aquestes mesures no serviran per doblegar la corba sinó per mantenir els nivells actuals. Per contra,
hi ha mesures prioritàries per reduir la corba que no s’estan implementant, tant en l’ambit educatiu,
com sanitari o en el transport públic.
El que és evident, però, és que les decisions polítiques adoptades els darrers dies per la Generalitat,
sense planificació prèvia i sense anar acompanyades d'altres accions, poden encaminar-nos cap a la
mort real d'un sector molt perjudicat per la crisi de la Covid i les seves conseqüències. La manca de
mesures de rescat social deixa a la intempèrie milers de treballadors i treballadores autònoms,
d’aquest país, els que fan d’autopatrons, autoexplotats, i que a la vegada han complert una doble
funció social a les nostres viles i barris: donen un servei públic i construeixen barri, comunitat. Per
suposat també les treballadores directes i indirectes del sector que hauran de patir una nefasta
gestió de les prestacions de desocupació via ERTO’s directes i indirectes del sector, des de
cambrers i cambreres a netejadores i proveïdors d’aliments i productes de proximitat.
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És inqüestionable la necessitat de desplegar un paquet de mesures de rescat social per fer front a les
noves situacions d'excepcionalitat i, pel que fa al cas que ens ocupa, per protegir el petit comerç i el
sector de la restauració, amb l'objectiu d'evitar que les grans cadenes transnacionals segueixin
acaparant el mercat i aprofitant-se de la delicada situació del sector i de la població, una pràctica
lamentablement generalitzada en els darrers temps. Per començar i sense demora, més enllà dels 40
milions anunciats, calen mesures raonables i de sentit comú per, a la vegada que contenim els
rebrots, assegurar la vida d'aquelles persones que depenen del petit teixit comercial.
Per tots aquests motius el grup municipal de la CUP proposta al ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents ACORDS :
Primer.- Que l’Ajuntament de Tarragona insti el govern de l’Estat espanyol a suspendre el
pagament d’hipoteques, així com a suspendre el pagament de la quota d’autònoms, de
forma segmentada, per a protegir les empreses i treballadores amb menys ingressos i amb
personal especialment vulnerable.
Segon.- Que l’Ajuntament de Tarragona insti el govern de l’Estat espanyol i el govern de la
Generalitat de Catalunya a suspendre el pagament de lloguers i subministraments bàsics.
Tercer.- Que l’Ajuntament de Tarragona insti el govern de l’Estat espanyol i el govern de la
Generalitat de Catalunya a garantir una prestació per autònoms que garanteixi un ingrés
igual a la prestació de desocupació.
Quart.- Que l’Ajuntament de Tarragona insti el Govern de la Generalitat a desplegar polítiques
efectives per reduir la corba de contagis de la Covid-19 com ara:
- Reduir les ràtios als centres educatius contractant més professorat
- Garantir les proves PCR’s i els controls de temperatura als centres de treball
mitjançant la Inspecció de Treball de Catalunya
- Intervenir les residències geriàtriques en les que s’estan repetint les dramàtiques
situacions de la primera onada de la pandèmia, tal com recentment hem comprovat a
la Residència Les Vinyes de Falset
- Incrementar els recursos econòmics a l’Atenció Primària
Cinquè.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al president del Govern de l’Estat
espanyol, als portaveus dels grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya.

Tarragona, 22 d’octubre de 2020
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