MOCIÓ RELATIVA A MESURES PER FER FRONT A LA CRISI RELACIONADA AMB LA
COVID-19
Malauradament l’any 2020 ha estat molt un any molt complicat, i tots els indicadors dels
que avui disposem ens mostren que el 2021 continuarà l’embat de la pandèmia de la
COVID-19, no només en l’àmbit sanitari, sinó també en l’econòmic. Han estat i són molts
els sectors econòmics afectats: comerç, restauració, activitats esportives i de lleure,
turisme i cultural, entre d’altres. Això ha provocat una aturada i una caiguda de l’activitat
que han derivat en mesures molt dures cap als seus treballadors, com són els ERTOs en
el millor dels casos, o la pèrdua d’ocupació i fins i tot el tancament definitiu d’algun
d’ells. Fet que ha suposat un increment substancial de l’atur a nivell global. Sense anar
més lluny, a la nostra ciutat, Berga, amb un any hem passat de tenir 876 persones en
situació d’atur al novembre de 2019, a 1132 al novembre de 2020.
Tot això ens fa preveure un 2021 complicat o molt complicat en l'àmbit econòmic,
creiem que segueix totalment vigent allò que reclamàvem el maig de 2020 i creiem que
novament cal actuar amb celeritat. No podem esperar a finals d'any, cal prendre
decisions avui.
És necessari tenir cura de les persones. Per aquest motiu, entenem que cal liquidar el
deute a les entitats del tercer sector i treballar per assegurar-ne el finançament, així com
establir marcs de col·laboració que contribueixin a facilitar el desenvolupament de la
seva activitat. També cal garantir les necessitats bàsiques de la ciutadania, sobretot en
allò que fa referència a l'alimentació i als productes de neteja, i és per això que
proposem que es reservin 40.000 € amb aquesta finalitat.
Considerem necessari, també, que s’implementin polítiques per garantir els drets
digitals de les persones pel que fa a l’accés a Internet, com de la disposició d’aparells
que ho permetin. Per últim, en aquest primer eix creiem que cal vetllar pel compliment
de la normativa vigent, per tal de garantir els subministraments bàsics.
Cal implementar mesures amb impacte en l’economia local, per evitar que s’agreugi la
crisi social. Per aquest motiu, és necessari impulsar accions de promoció econòmica i
també enfocades específicament a empreses i autònoms. En aquest sentit, proposem
crear una taula amb tots els agents per tal de definir l’estratègia i reenfocament de les
polítiques que es portin a terme. També proposem destinar 40.000€ del fons de
contingència a promoció econòmica per, entre altres mesures, crear campanyes de
promoció del comerç i de la seva digitalització. Així mateix, creiem necessari aprofitar el
context de desenvolupament actual del teletreball per crear un pla per atraure noves
famílies a la ciutat.
En referència a les empreses i autònoms i a la promoció econòmica, no només de la
ciutat sinó de la comarca, tenim l’oportunitat de sumar al projecte catalitzador que ha
presentat l’ACEB i dotar de recursos les accions que surtin de la taula de visió 2021-2025.
Segueix vigent per aquest 2021 la petició que es pugui ajornar el pagament d’impostos
a les empreses que hagin patit un tancament forçós i que es flexibilitzi tant com sigui
possible.
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També proposem que es realitzin les modificacions pressupostàries pertinents per
poder destinar 50.000€ en ajuts directes a autònoms. I també per implementar un pla
d’ajut als petits propietaris de locals que rebaixin el lloguer temporalment a les
empreses tancades forçosament, i que no puguin fer front a les seves necessitats
bàsiques.
La cultura i l’educació han de gaudir de mesures específiques. En aquest sentit,
proposem que es reprogramin els espectacles i concerts que s’hagin anul·lat, per
contribuir al sosteniment d’un dels sectors que més dificultats tindrà per fer front a la
crisi actual. També creiem necessari flexibilitzar les subvencions a entitats culturals,
socials o del teixit associatiu, permetent un ajornament dels terminis de compliment de
l'activitat i de la justificació, o també la no revocació dels ajuts en els casos en què no
s'hagi pogut dur a terme totalment l'activitat. Proposem, també, l’exempció d’impostos
i taxes municipals a les entitats i espais culturals durant el període de confinament. Pel
que fa a l’educació, creiem important que l’Escola Municipal de Música i el Conservatori
segueixin potenciant l’ús de les tecnologies per poder fer classes a distància tant com
sigui possible.
Serà un any en què caldrà repensar molts actes, moltes festes i moltes activitats. Si no
volem aturar la ciutat, l’opció de suspendre actes i festes sempre ha de ser l’última, i
només en casos molt concrets.
Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer- Instar a l’equip de govern a realitzar la modificació pressupostària que permeti
re-editar el pla de xoc en els 3 àmbits següents:
40.000€ per entitats del tercer sector
40.000€ en dinamització comercial
50.000€ en promoció econòmica.
Segon.- Instar l’equip de govern a presentar un pla detallat d’implementació de mesures
que ajudin a pal·liar els efectes socials i econòmics derivats de la pandèmia de la COVID19.
Tercer.- Instar a l’equip de govern que comuniqui l’adopció d’aquests acords als sectors
que es veuen afectats.
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