MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER SANT CUGAT PER AL DESENVOLUPAMENT
DE MESURES ESPECÍFIQUES DE SUPORT AL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ

Atès que l’aturada de l’activitat imposada per fer front a la crisi sanitària de la Covid-19 ha generat
una situació en què centenars de petits negocis de la ciutat han vist aturats o, severament disminuïts,
els seus ingressos. Des dels diversos nivells de l’administració ja s’han posat en marxa diferents
paquets de mesures per fer front a aquesta situació. En essència, s’han previst línies d’aval per
facilitar l’accés al crèdit i s’ha desplegat una normativa específica per interrompre la despesa laboral
de les empreses obligades a tancar a través dels ERTO per força major. Hi ha altres suports, com ara
petites línies de subvenció per a autònoms i empreses i la dotació o reforç de serveis d’assessorament
i orientació per fer front a aquesta conjuntura tan difícil.
Atès que el grup proposant constata que les mesures actuals són molt insuficients, ja que qualsevol
negoci amb ingressos reduïts a pràcticament zero té poca capacitat de resistència i comporta, també,
un greu perjudici a la retribució dels seus propietaris. Així, les perspectives d’èxit de les mesures fins
ara anunciades són poc optimistes i cal preveure que milers de microempreses es veuran obligades
a tancar, generant un creixement inèdit de l’atur i la precarietat arreu del país, també a Sant Cugat.
Atès que el comerç i la restauració són el tipus d’empresa que aporten més a la qualitat urbana i, per
tant, a la qualitat de vida de les persones, generant espais de trobada, socialització i dinamisme a la
ciutat. I també és important recordar que és el tipus d’empresa que aporta més ocupació per euro
de PIB, molta més que qualsevol gran empresa.
Atès que el comerç ja patia serioses dificultats per diverses raons, com la progressiva extensió de les
grans superfícies comercials o l’imparable creixement del comerç on-line, així com una disminució de
la capacitat de consum no quotidià per part d’amplis sectors de la societat.
Atès que en aquests moments una bona part del comerç no essencial ha de tenir les seves partides
de despesa en compres i de costos laborals a zero, i que altres despeses, com ara els impostos, les
tenen diferides i és probable que en molts casos hagin pogut accedir a línies de finançament (més
obligacions de pagament futures) en bones condicions. Per tant, podríem pensar que en molts casos
la liquiditat a curt podria estar resolta, tot i que altres despeses i obligacions de pagament es
mantindrien: quotes de préstecs, assegurances, telecomunicacions, energia i impostos estatals,
bàsicament.
Atès que des de Junts per Sant Cugat hem enviat al govern i fet públiques un ampli paquet de
propostes que, en cas de ser adoptades i implementades aconseguirien reduir fins pràcticament
deixar a zero aquestes despeses i obligacions de pagament.
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Atès que, tot i així, existeixen grans àmbits d’activitat que tenen perspectives molt negatives i
afronten riscos severs de desaparició d’una part molt rellevant dels seus operadors, necessitant, per
tant, mesures de suport addicional.
Atès que les mesures de caràcter sanitari que s’aniran implementant a cada fase fan que molts
sectors i la immensa majoria del comerç no quotidià, afrontin perspectives de desescalada lenta i
costosa de desconfinament i un llarg període de vendes i activitat limitada cal preveure que caldran
importants inversions per part de molts operadors, ja que es preveu que el consum reaccioni amb
por i potser desconfiança. Això pot fàcilment donar lloc a la creació de nous hàbits de consum que
afectin clarament les expectatives de recuperació de milers de microempreses i d’un altíssim nombre
de llocs de treball.
Atès que el comerç minorista és l’esglaó final d’una llarga cadena de valor econòmic i que són molts
negocis auxiliars que en depenen, molts d’ells microempreses de comunicació, disseny i màrqueting,
d’instal·lacions, gestories, petits proveïdors, artesans i un llarguíssim etcètera.

Per tot l’exposat, a proposta de Junts per Sant Cugat, el ple municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat
adopta els següents

ACORDS:

Durant el període de vigència de les mesures de confinament
1. En el marc del Pacte de Sant Cugat, aprovat amb el consens de les forces polítiques
representades a l’Ajuntament, treballar per a l’adopció de mesures, al més aviat possible,
que deixin a (pràcticament) zero els comptes de despesa i les obligacions de pagament de
comerços, bars i restaurants vulnerables (la immensa majoria): lloguers, quotes de préstecs
i hipoteques, quotes d’asseguradores i grans empreses energètiques i de telecomunicacions,
essencialment.
2. Exigir al govern central que les encara massa minses mesures de suport implantades
s’aixequin al mateix ritme en què els operadors van recuperant la seva activitat. Els ERTO
s’han de poder adaptar al ritme d’aixecament de les restriccions que fan referència, per
exemple, a la superfície útil de venda de bars i restaurants.
3. Exigir a l’Estat que reguli la il·legalitat de l’exigència que està impostant el sector financer, en
molts casos, d’avals personals sobre préstecs ICO que ell mateix ja està avalant, en general,
en un 80%.
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Pel què fa a l’adopció de mesures sanitàries i de distanciament social
4. Dissenyar urgentment un paquet de mesures a adoptar per part dels comerços, bars i
restaurants de caràcter sanitari en línia amb les recomanacions que es vagin emetent des de
les autoritats sanitàries. Estudiar la possibilitat de que part dels elements de control siguin
compartits i estiguin instal·lats a la via pública en àrees d’especial densitat comercial.
5. Dotar una partida de 500.000€ per subvencionar la instal·lació d’elements sanitaris i de
distanciament social: mesures i aparells de control, mampares de separació, etc.
6. Dotar una altra partida de subvencions de 750.000€ i promoure l’adopció d’eines digitals que
evitin cues i sales d’espera, per una banda, i haver de compartir elements potencialment
perillosos com ara cartes de bars i restaurants, on les comandes, previsiblement, hauran de
poder fer-se a través del propi mòbil de cada usuari.

De cara al moment de l’aixecament progressiu de les restriccions d’obertura
7. Posar en marxa un segell de confiança en les mesures sanitàries que freni o eviti la retracció
del consum per por al contagi, que s’atorgarà a tots els establiments que hagin adoptat les
mesures recomanades en el punt 4t.
8. Elaborar i implementar una campanya de foment del consum de proximitat especialment
orientada als establiments que han hagut de tancar durant el confinament.
9. Dissenyar i executar conjuntament amb el sector una campanya de captació de turisme
intern aprofitant la baixa possibilitat de realitzar desplaçaments llargs i de turisme exterior
tradicional.
10. En l’àmbit dels bars i restaurants, per pal·liar en part els efectes de les mesures de
distanciament social, reestudiar amb urgència el mapa vigent d’espais disponibles per a
terrasses de bars i restaurants mirant de que com a mínim l’ampliació dels espais totals
permeti mantenir l’aforament de les terrasses respectant les distàncies recomanades.
11. En aquest mateix àmbit, flexibilitzar els calendaris permesos per a la disposició de terrasses
de bars i restaurants de manera que es faci viable la seva explotació en qualsevol moment
de l’any, si el clima ho permet.

Mesures fiscals addicionals específiques
12. Atenent a què, amb tota probabilitat, el procés de recuperació d’aquestes microempreses
serà llarg i costós, preveure una bonificació general del 100% de les taxes d’ocupació de la
via pública i de recollida de residus durant els exercicis 2020 i 2021. Atès que les de 2020 ja
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estan almenys en part meritades adoptar mesures que impactin els calendaris de pagament
en aquell mateix sentit.
13. Preveure beneficis fiscals (els que siguin legalment viables) per a compensar l’impost de
vehicles titularitat de petits negocis.

Oci nocturn
14. Estudiar conjuntament amb les entitats representatives de disposició d’un o diversos
recintes, tancats o a l’aire lliure, en que, de manera controlada i acordada, es puguin
desenvolupar les activitats d’oci nocturn quan les autoritats sanitàries així ho avalin i amb
garanties de que s’han adoptat les mesures pertinents en tots els àmbits que afecten aquesta
tipologia d’activitats.

Contingències
15. Crear un grup de treball transversal que analitzi la possible contingència que sigui necessària
l’adopció de noves mesures de control i/o distanciament social. Partint d’aquesta base,
elaborar un pla de contingències generals que maximitzi les possibilitat de que la nostra
ciutat gaudeixi sempre de carrers vius, dinàmics i d’alta qualitat.

Sant Cugat del Vallès, 28 d’abril de 2020
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