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Secretaria General

Maria Abarca Martínez, secretària general de l’Ajuntament de Gavà
CERTIFICO:
Que, pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 29 d’octubre de 2020, entre
d’altres, es va adoptar l’ACORD següent:

Declaració política presentada pels grups municipals JUNTS, PODEMOS, PSC,
CIUDADANOS i PP respecte a les mesures adoptades pel govern de la Generalitat en
matèria de salut pública i de suport als sectors de la restauració i comerç del municipi

La situació a Catalunya indica que actualment hi ha moltes zones arreu del territori que
presenten brots complexos i que s'ha intensificat de manera clara i progressiva la
transmissió comunitària de la COVID-19 a tot Catalunya, amb una taxa d'incidència
acumulada que es troba per sobre dels 550 casos per 100.000 habitants els darrers catorze
dies.
Igualment, des del punt de vista assistencial, les dades mostren que la situació és
compromesa per al sistema sanitari, amb un augment generalitzat a tot el territori dels
ingressos en hospitalització convencional i a les unitats de cures intensives i una ocupació
global de llits crítics que supera el 40% en sis de les vuit regions sanitàries.
El Govern de la Generalitat de Catalunya, per fer front a aquesta situació, ha publicat
diferents resolucions els darrers dies pels quals s'adopten noves mesures en matèria de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia al territori de Catalunya.
Mesures que tindran una clara afectació per l’economia local, en especial i molt important al
sector de la restauració, centres d’estètica, tatuadors/es,... del nostre municipi, al menys els
15 dies anunciats.
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.
Tenim un objectiu compartit, siguem govern o oposició, que és acabar amb aquesta
pandèmia.
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Estem davant d'una situació en la qual no es pot improvisar i en el que les mesures
aplicades han de ser pactades i acordades amb els sectors afectats. Les mesures
sanitàries han de poder cohabitar amb decisions econòmiques per tal de pal·liar les
conseqüències econòmiques de la crisi. És just reconèixer que el sector de la restauració,
del comerç i de l'oci han hagut de fer un esforç ingent, per tal d'adaptar els seus negocis i
locals a les mesures aplicades fins ara. Per això demanem al Govern de la Generalitat
augmentar les ajudes anunciades per aquests sectors, a fons perdut, i directament
vinculades a poder pagar despeses directes per tal d’evitar tancaments de negocis i
empreses. Apel·lem a la capacitat de diàleg i acord per tal de poder acordar mesures que
facin viable i compatible la continuació dels negocis i la protecció de la ciutadania.
Volem donar total suport a treballadors i treballadores, empresaris i empresàries afectats i
afectades amb aquestes noves mesures per què ja van quedar prou tocats, el passat mes
de Març, amb el tancament de la activitat gairebé 2 mesos i ara tornen a veure’s amb
l’obligació d’abaixar persianes.
D’acord amb tot això exposat, els Grups Municipals Junts per Gavà, PSC, Podemos,
Ciudadanos i PP sol·liciten al Ple de l’Ajuntament de Gavà l’adopció dels següents
Acords:
PRIMER.- Manifestar el suport del Ple Municipal i reconèixer l'esforç que els restauradors i
restauradores, comerciants i comerciantes i d'altres treballadors i treballadores dels sectors
de la restauració, oci i comerç del municipi han fet fins ara per poder adaptar els seus
negocis a les mesures decretades des dels diferents Governs per tal d'aturar la pandèmia.
SEGON.- Demanar 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 els 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.
TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari
incondicionat per als ens locals amb l'objectiu de donar resposta, des de l'administració
més propera al ciutadà, a les mesures necessàries per reactivar les economies locals i
atendre les noves necessitats socials que ha generat la pandèmia.
QUART.- Fer una crida als restauradors i restauradores del municipi perquè cedeixin els
aliments que es poden malbaratar al Banc d’Aliments i altres entitats d’atenció social.
CINQUÈ.- Fer una crida a la ciutadania per incentivar el consum d’àpats per emportar als
restauradors locals i quan es pugui reobrir el sector, formular campanyes de reactivació de
la restauració local. Tanmateix, promoure també les altres activitats afectades en el mateix
sentit.
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SISÈ.- Donar trasllat als mitjans de comunicació als efectes escaients.
Resultat de la votació: Aprovada pe unanimitat
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau del tinent d'alcalde de l'Àmbit
de Nova Governança i Serveis Generals.
Gavà, a data de la signatura digital
Vist-i-plau

Secretària general
MARIA EUGENIA ABARCA MARTINEZ
2 de novembre del 2020
10:38:04

Tinent d'alcalde de l'Àmbit de Nova
Governança i Serveis Generals
JORDI TORT REINA
2 de novembre del 2020
17:25:38
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