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Secretaria General

Maria Abarca Martínez, secretària general de l’Ajuntament de Gavà
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de novembre de 2020, va
adoptar, entre d’altres, l’ACORD següent:
Declaració política presentada pel grup municipal Junts per Gavà de suport als
treballadors autònoms del municipi
El passat 20 d’Octubre el Govern de la Generalitat, en el marc de donar resposta a les
mesures de contenció de la pandèmia adoptades dies abans, va aprovar ajuts directes per
un valor de 20 milions d’euros adreçades a Pimes, Autònoms i MicroPimes dels sectors de
la restauració i d’estètica i bellesa afectats pel tancament temporal dels seus establiments.
Aquest ajut d’urgència s’afegeix als ajuts de 7,5 milions d’euros aprovats el passat mes de
Març i acumulen un total de 62,6 milions d’euros en les ajudes adreçades a les persones
autònomes en diferents actuacions, més enllà de les ajudes directes, com ara programes de
formació i assessorament. Vagi per endavant tot el suport als plantejaments del Govern per
fer front a la pandèmia de la Covid-19 per tal de preservar la salut pública. Ara bé, i tenint
en compte aquest precepte, de cap manera es pot fer triar entre economia i salut, cal saber
donar resposta a les dues qüestions.
Compartim la decisió presa sobre el tancament total, i en alguns casos parcial, de diversos
establiments que, malgrat no estar declarats com a focus de contagi amb dades empíriques
i han complert estrictament amb les mesures de seguretat i higiene, obeïen al precepte
irrenunciable de reduir al mínim la interacció social, recomanació, per altre banda, dels
experts sanitaris per tal d’aturar els barems d’afectació del virus que creixien
exponencialment en aquesta segona onada. Volem salut, però també economia productiva.
Una cosa no pot destruir l’altra. Han de conviure. Si s’atura l’activitat econòmica, si deixem
que morin les petites i mitjanes empreses tindrem un problema molt gran d’atur,
d’afebliment de l’economia productiva i de pobresa. Hem d’enfortir el país i les seves
empreses i per això, les mesures restrictives necessàries i urgents han de ser proporcionals
a les mesures d’ajut i suport igualment necessàries i urgents als sectors afectats.
Representant gairebé el 17% de les afiliacions a la seguretat social a Catalunya, en aquesta
crisi derivada de la pandèmia, els treballadors per compte propi han estat dels més
castigats, per la volubilitat dels ingressos dels no assalariats, pel tancament de negocis
directament relacionats amb la seva activitat, per la inexistència de prestacions d’atur i per
l'elevat percentatge d'impostos que paguen. En canvi, se’ls han apujat les quotes
independentment del que facturen, que ja son de les més altes d’Europa, i se’ls ha fet
abonar l’IVA malgrat no poder cobrar moltes de les factures per insolvència dels clients.
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Són, molt probablement, el col·lectiu més maltractat econòmicament i impositiva de l’Estat i
sobre el que descansa bona part del pes de la innovació, la flexibilitat i la cultura.
El passat 9 de Novembre es va obrir el termini per sol·licitar la línia d’ajuts esmentada.
Plantejar una línia d’ajuts de 20 milions d’euros amb un topall de 2.000 euros per sol·licitant
suposa un màxim de 10.000 sol·licituds per donar resposta a un univers, els treballadors
autònoms enregistrats a Catalunya, de més de 540.000 persones. Val a dir que 415.000
pertanyen al sector serveis així que, estimant els que es troben dins les activitats més
afectades, pot arribar al 6% del total. Traslladades les xifres a Gavà suposa que, amb prou
feines, una quarantena d’autònoms gavanencs i gavanenques s’hauran beneficiat d’aquest
ajut. Per tant, a part de tractar-se d’una xifra del tot minsa s’ha establert amb un sistema
d’adjudicació injust, per ordre d’entrada, sense tenir en compte altres criteris de necessitat,
el que va generar, el primer dia, el col·lapse dels sistemes informàtics d’accés a les ajudes
creant frustració i sensació de mala gestió i l’esgotament del fons en les primeres 24 hores.
Els ajuts de la Generalitat són insuficients, però també cal mirar cap a Madrid on l’Estat hi té
molt a dir: té les competències per actuar i no està fent res. També cal prendre accions en
aquest sentit.
D’acord amb tot això exposat, el Ple de l’Ajuntament de Gavà
Acorda:
PRIMER.- Manifestar el suport del Ple Municipal als treballadors autònoms del municipi que
pateixen els greus efectes de la pandèmia i encoratjar-los a tirar endavant malgrat les
limitacions d’algunes administracions i l’omissió d’altres.
SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat a augmentar els recursos destinats a aquests
ajuts i a replantejar els criteris redistributius prioritzant la necessitat a la rapidesa per
garantir la seva viabilitat i funcionalitat.
TERCER.- Instar al Govern de l’Estat a suspendre el pagament de la quota d’autònoms així
com aplicar l’exempció i/o aplaçament d’impostos, sense interessos, pels treballadors
autònoms que desenvolupen la seva activitat en els sectors més afectats per la pandèmia i
han patit el tancament de la seva activitat per aquesta causa.
QUART.- Donar trasllat als mitjans de comunicació als efectes escaients
Resultat de la votació: Aprovada per 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
27 de novembre del 2020
8:41:34

Tinent d'alcalde de l'Àmbit de Nova
Governança i Serveis Generals
JORDI TORT REINA
27 de novembre del 2020
8:42:46
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