REUNIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PER LA CREACIÓ DE MESURES
ECONÒMIQUES I SOCIALS ARRAN DE LA COVID-19
Dimarts 20 d’abril de 2020 a les 18h

Assistència a la reunió:
Oriol Torrents i Esther Marmaneu (PSC)
Lourdes Quer (ERC)
Susanna Escribà (JxCat)
Amanda Gallego (Poble actiu CUP)

Es convoca la reunió per la plataforma jitsi meet i comencem a les 18:15h.
L’Oriol Torrents encapçala la reunió com a portaveu del Grup municipal socialista, i
comunica que es proposa endarrerir plenari pel dia 18 de maig i fer la informativa el dia
11 de maig. Les portantveus ho veuen bé.
S’explica la situació i l’angoixa que ens has transmès algunes entitats esportives i
culturals, i aprofitem per comunicar que divendres van rebre un correu per part de la
regidoria de cultura, comunicant que degut a que moltes activitats s’han vist afectades
per la pandèmia del COVID-19 i no s’ha pogut dur a terme, s’ha acordat amb intervenció
que les entitats poden canviar l’objecte de la subvenció i destinar la part econòmica a
compra de material i millores en les instal·lacions del patrimoni de les societats privades
(La Margaridoia, CCRR i Cal Rubió ) com a justificació de la despesa. En aquest correu
s’aprofita per recordar que l’Ajuntament hi serà sempre al costat de les entitats, i els hi
donarem suport en el que faci falta per poder reactivar-se. Les portaveus demanen tenir
copia d’aquest correu electrònic, que posteriorment es facilita per part de la regidora
Esther Marmaneu.
Des de l’equip de govern també s’explica la situació del Mercat setmanal, la proposta de
que tan aviat es pugui, les parades d’alimentació puguin muntar i fer activitat
econòmica, per donar servei també a les persones però amb les mesures de salut i
seguretat pertinents. En aquest respecte Poble actiu CUP té la proposta de reubicar
aquestes parades no solament al recinte del mercat sinó per diferents places del
municipi i dels dos nuclis poblacionals mes grans per descongestionar la zona del mercat
i facilitant als veïns i veïnes l’accés al mercat més proper al seu domicili.
Des de ERC es recorda que potser això requereix més mesures de seguretat de les que
ara comptem com a ajuntament i per tant abans s’hauria d’estudiar bé.

Propostes del Grup PSC:
L’Oriol Torrents explica totes les propostes i actuacions que s’estan fent des de l’equip
de govern actualment:
1. Xarxa de voluntariat i reforç del banc d’aliments
2. Nou calendari fiscal
3. El no cobrament dels preus públics de servei que no s’està podent prestar i per
tant les usuàries no el poden gaudir.
4. Bonificacions de rebut de l’aigua
5. Als establiments tancats no se’ls aplica la taxa de la brossa
6. Des de comunicació i comerç s’explica quins establiments estan oberts i quin
servei poden prestar.
7. S’explica que l’Ajuntament està fent gestions per la compra de mascaretes per
tota la població, que es volen repartir , aprofitant una actuació que es farà des
de el servei a les persones per a la gent gran
8. També s’explica que el repartiment d’aquestes mascaretes es vol gestionar amb
el voluntariat, protecció civil i ADF
9. Estem en contacte amb altres ajuntaments per recollir idees dels ajuts que volen
o ja estan prestant, com es el cas del Vendrell, Sant Pere de Ribes,... amb temes
d’ajut a petits empreses i autònoms i lloguer. Hem de trobar la formula perquè
no siguin incompatibles amb les ajudes de l’estat i la generalitat, i per tant s’ha
de fer un canvi d’objecte de subvenció.

Propostes del grup JxCat:
La portaveu del grup Susana Escribà recalca el següent:
1. Demana saber quin pensament es té del casal d’estiu i de la piscina, si s’està
treballant i sobre quin escenari, que s’entén que potser s’ha de fer en diferents
espais del municipi, a dies altres i grups reduïts.
2. Proposa que es faci una rebaixa considerable dels preus públics del Casal perquè
totes les famílies hi puguin gaudir, que cap infant es quedi sense casal per la
situació econòmica de la família.
El regidor Oriol Torrents respon, a la regidora Susanna Escribà, que s’estan fent els
treballs de manteniment del vas de la piscina, de les instal·lacions, de la gespa i la
jardineria com cada any, per tenir-ho preparat en cas de una possible obertura.
Pel que fa al Casal d’estiu ,Esther Marmaneu recalca que com bé comenta la regidora de
JxCat els preus del casals d’estiu ja son molt baixos i recorda que mai cap infant s’ha
quedat sense casal per un tema econòmic, i que des de serveis socials s’han gestionat
inscripcions a les famílies que així ho han sol·licitat i acreditat per la seva situació
econòmica.

La regidora dels PSC també explica que aquest any ho gestiona una entitat, que està
treballant per dur a terme el Casal d’Estiu quan es pugui. Amanda Gallego, de Poble
actiu CUP, afegeix que potser hauria de ser una casal d’estiu dedicat més que res al
lleure, potser en dies alterns de la setmana i de preus molts simbòlics depenent de les
limitacions post confinament que dictamini l’estat.

Propostes del grup ERC:
La regidora Lourdes Quer proposa que les subvencions o ajuts als comerços, autònoms i
empreses es puguin fer per compensar les despeses generades del pagament dels
impostos municipals.

Propostes de Poble Actiu CUP:
Amanda Gallego com a portaveu del grup Poble Actiu CUP proposa les següents
mesures:
1. Garantir a les famílies la recarrega de targetes moneder
2. Que la biblioteca pugui obrir i fer un servei de préstec de llibres a domicili.
3. Fer un estudi de totes les empreses, establiments, comerços que han fer ERTOS
per poder així saber cap on han d’anar els ajuts.
4. Fer un estudi amb comerç local per veure com serà la reincorporació
5. Creació de un fons de contingència per tots aquets ajuts finançat pel romanent
de tresoreria de l’Ajuntament.
6. Obrir el centre de dia per donar servei de menjador i bugaderia a aquelles
persones grans que no tingui la possibilitat material i econòmica de fer-ho a les
seves llars.
7. Lloguers socials i molt més assequibles.
8. Redactar un llistat d’ajuts per serveis, perquè la ciutadania pugui trobar els
diferents telèfons, subvencions, ajuts, etc no només a nivell municipal, sinó
estatal. Com una guia en paper per respondre a tots aquells dubtes que es
presenten durant l’estat d’alarma. A qui i on dirigir-se per solucionar-ho.
Oriol Torrents comenta que des de serveis socials ja estan al cas de les targetes moneder
i que estan treballant en altres formules.
Pel referent a la biblioteca la regidora de cultura comenta que es parlarà amb les
tècniques de la biblioteca, per veure quina viabilitat té el fet de poder tenir i oferir un
servei de préstec a domicili pel municipi.
El portaveu del grup dels socialistes respon que hi ha actuacions que ja s’estan duent a
terme, com es el cas dels estudis de reactivació del comerç i radiografia de la situació de
les empreses del municipi, ja que per redactar la línia de ajuts i les actuacions
necessàries em de tenir tota aquesta informació.
I també comenta que el que desitgem es que finalment l’ajuntament pugui tocar el
romanent per finançar els ajuts que calguin, que ara s’està fent del pressupost actual i
que si cal fer més incorporació de crèdit es farà.

La regidora de comunicació Esther Marmaneu comenta que en quant al llistat i guia , des
de comunicació s’ha fet un llistat de FAQ’s de totes les trucades rebudes al OAC,
missatges privats de xarxes, etc, i que juntament amb una guia de telèfons i actuacions
municipals davant de la COVID-19 s’està acabant de redactar i aquesta setmana ja es
podrà enviar a impremta, i que per tant agafem el fil per poder reorganitzar aquestes
preguntes per serveis, segons la proposta del grup..
Que dintre d’aquest llistat hi ha actuacions que van molt més enllà que del estat
d’alarma que vivim i que es per estudiar-ho.

Finalitzem la reunió a les 19:20h

