
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A L’APROVACIÓ DEL PLA DE 

REACTIVACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL DE GELIDA 

Les conseqüències que està generant aquesta pandèmia que estem vivim, estan afectant, de 
forma excepcional, a les estructures socials i al teixit econòmic de Gelida, dins dels seus 
diferents àmbits.  

És voluntat de les regidores i regidors del Grup Municipal Socialista, treballar des de la 
responsabilitat col·lectiva com a grup polític d’aquest ajuntament, però també des de la 
responsabilitat individual, per donar resposta a les necessitats dels nostres veïns i veïnes en 
aquesta nova crisi en la qual ens veiem immersos. 

En aquest sentit: 

- Ateses les propostes de mesures econòmiques presentades pel Grup Municipal 
Socialista al govern municipal en escrits de data 23 i 30 de març i les propostes 
presentades, també al govern municipal, el dia 8 d’abril en relació a diferents aspectes 
de la Residència Llar Sant Jordi. 

- Atesa la necessitat de mobilitzar tota mena de recursos econòmics i tècnics per 
encarar aquesta nova i delicada situació.  

- Atesa la necessitat de sortir al rescat de les persones i famílies que pateixen les 
conseqüències d’aquesta pandèmia i de posar els esforços en la reactivació econòmica 
per ajudar a les empreses, als comerços, als autònoms i a les persones emprenedores. 

- Atès l’objectiu de vetllar per aquelles persones i col·lectius més vulnerables; per 
aquelles persones que s’han quedat o es quedaran sense feina i per aquelles que 
necessitaran un ajut per poder tirar endavant el seu projecte vital i per poder atendre 
a la seva família. 

- Atès l’objectiu de treballar per la reactivació econòmica dels nostres comerços i 
empreses i de les activitats econòmiques, en general, ubicades al nostre poble. 

- Atès que, a hores d’ara, encara no s’ha presentat a aprovació el pressupost de 
l’Ajuntament de Gelida per a l’any 2020. 

- Atesa la predisposició de les regidores i regidors del Grup Municipal Socialista, 
manifestada de manera reiterada en diferents escrits, de tractar conjuntament amb el 
govern municipal tots aquells temes que esdevinguin de l’alarmant situació provocada 
pel COVID-19. 

 
 Per aquests motius: 
 
El Grup Municipal Socialista, amb l’objectiu d’intentar pal·liar els actuals i futurs efectes socials 
i econòmics provocats per la pandèmia de COVID-19 ha elaborat un Pla de Reactivació 
Econòmica i Social de Gelida on es concreten diferents propostes i mesures extraordinàries 
que sota el nostre criteri caldria gestionar i posar en marxa de manera immediata. 

És per això que el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents acords:   

PRIMER.- Aprovar el PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL DE GELIDA, que recull les 
següents propostes: 

1.-  Gestionar i fer efectiva una subvenció de 500 € per a : 

* Les activitats econòmiques amb o sense personal al seu càrrec ( petites empreses, comerços, 
bars i restaurants i autònoms )  que han hagut de tancar pel decret de l’estat d’alarma.  



* Les activitats econòmiques que acreditin una reducció de la seva facturació d’almenys el 75% 
en alguns dels mesos encabits en el període de l’estat d’alarma. El càlcul es farà en funció de la 
mitjana de facturació del semestre anterior.   

En ambdós casos l’ajuntament podrà demanar la documentació necessària per comprovar 
totes les dades declarades. Tanmateix, la sol·licitud inclourà una declaració responsable 
obligatòria. 

2.- No cobrar la Taxa d’Ocupació de la Via Pública, pel que resta d’any, a aquells bars i 
establiments de restauració que tinguin terrasses al carrer; si s’hagués pagat a l’avançada,  
retornar l'import, calculat des de la data d’inici de l’estat d’alarma. Així mateix, autoritzar i 
facilitar l’ampliació de l’espai d’ocupació de terrasses en la mateixa proporció del percentatge 
en que es limiti la seva ocupació per garantir les distàncies físiques. 

3.- Reduir en un 50% la Taxa de Recollida d'Escombraries Comercials d’aquells establiments o 
negocis que hagin aturat la seva activitat. A tal efecte només pagaran l’import corresponent a 
un semestre del 2020.  

4.- Habilitar els recursos tècnics i econòmics necessaris per impulsar un Pla d’Acció i Impuls del 
Comerç de Gelida que posi en valor i doni visibilitat als establiments del comerç local, amb 
accions de difusió que esperonin als gelidencs i gelidenques a fer la compra i consumir en el 
comerç de Gelida; amb accions d’assessorament i suport personalitzat que facilitin l’adaptació 
als nous models de consum. Un Pla d’Acció que motivi la fidelització dels clients i que incideixi 
en la importància de la compra de proximitat per la seva repercussió directa en l’entorn més 
proper, tant econòmicament com socialment.  

5.- No cobrar, pel que resta d’any, la taxa del mercat setmanal; si s’hagués pagat a l’avançada,  
retornar l'import, calculat des de la data d’inici de l’estat d’alarma. 

6.- No fer efectiu el cobrament, fins a l’inici del curs vinent, de les quotes dels serveis 
municipals de les Escoles Bressol, de l’Escola Municipal de Música, del Patronat d’Esports, del 
Casal de la Gent Gran i de totes aquelles activitats organitzades per les diferents regidories i 
que tenen establert el pagament del rebut corresponent 
 
7.- Ampliar dels terminis de pagament de tots els impostos i taxes previstos al calendari fiscal 
de l’exercici 2020. Així mateix, establir plans personalitzats per a famílies, comerços i empreses 
que es trobin en dificultats, per poder fraccionar i flexibilitzar pagaments més enllà de l’any 
2020, sense interessos ni recàrrecs. 
 

8.- Avançar el pagament de factures registrades fins a dia d’avui a tots els proveïdors de 
l’ajuntament, prioritzant els proveïdors locals, tot garantint l’abonament puntual per facilitar la 
seva liquiditat. 
 

9.- Convocar nous plans d'ocupació amb recursos propis que facilitin la contractació laboral de 
persones en situació social vulnerable. 
 

10.- Incrementar les partides de benestar social per poder finançar ajuts per a necessitats 
bàsiques (alimentació, subministraments, lloguers, etc...), a  les persones que ho necessitin. 
 

11.- Destinar els recursos econòmics necessaris per facilitar l’accés dels infants en situació 
social vulnerable a les activitats de lleure de l’estiu i a un àpat diari complet en el període 
estiuenc. 
 



12.- Avaluar un increment de les aportacions econòmiques als clubs esportius gelidencs per fer 
front a les despeses que es deriven de la seva participació en els diferents campionats la 
propera temporada (les despeses acostumen a fer-se efectives al juliol). 
 
13.- Incrementar les partides pressupostàries pels als serveis de neteja i manteniment dels 
espais públics i de les zones enjardinades, establint un Pla d’actuació per a la millora de tots 
aquests espais, espais que s’han deixat de tractar pel decrement dels serveis de manteniment 
durant aquest període. Aquest Pla incorporarà la contractació de personal que estigui a l’atur,  
mitjançant plans d’ocupació. 
 
14.- Incrementar les partides pressupostàries pel manteniment dels equipaments socials, 
educatius, culturals i esportius per establir serveis de neteja i desinfecció previs a tornar a 
utilitzar aquests espais, adequant-los per al moment en que es tornin a obrir gradualment al 
públic amb tots les garanties sanitàries que es requereixin. Així mateix establir uns circuits de 
neteja i higiene i de major desinfecció periòdics. 
 
15.- Valorar totes les despeses que, dins dels diferents capítols del pressupost, s’han deixat de 
realitzar o no es realitzaran en aquest 2020 com a conseqüència de la pandèmia del COVID-19 
(festes i altres activitats de les diferents regidories)  i destinar tot l’import a despeses socials, a 
la reactivació econòmica, amb especial incidència al suport del comerç local i a la  convocatòria 
de plans d’ocupació. 
 
16.- A l’espera de la convocatòria de les Meses de Concertació de la Diputació de Barcelona, 
assumir el compromís, si les bases de la convocatòria ho contemplen, de destinar el 50 per 
cent de l’import de la sol·licitud a despeses ordinàries de caire social, ocupacional i de 
reactivació econòmica.  
 
17.- Elaborar i aprovar el Pressupost Municipal per al 2020, adaptat a la situació post-Covid-19, 
que contempli les mesures del Pla Reactivació Econòmica i Social de Gelida. En aquest sentit el 
Grup Municipal Socialista s’ofereix al govern municipal tant per treballar-lo conjuntament i per 
a la seva aprovació com per treballar, si calgués, possibles modificacions de crèdit. 

18.- Habilitar recursos destinats a la prevenció amb l’objectiu d’evitar situacions com l’actual 
d'expansió de contagis, tant d'usuaris com de treballadors i treballadores, establint mesures 
per aplicar en tots els serveis que depenen de l’ajuntament i altres serveis no municipals de 
caire social o assistencial. 

19.- Elaborar un pla de protecció que inclogui totes les mesures, actuacions, mecanismes a 
activar en cas de que es torni a plantejar una situació de pandèmia. 

 

SEGON.- Constituir una Taula de Treball conformada per totes les regidores i regidors de 
l’Ajuntament amb l’objectiu d’avaluar, desenvolupar i aplicar les diferents mesures del Pla de 
Reactivació Econòmica i Social de Gelida i qualsevol altre tema o qüestió que esdevingui com a 
conseqüència de la pandèmia de COVID-19. 

 

Gelida, 5 de maig de 2020 

 

 


