MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER SANT CUGAT PER GARANTIR LA COHESIÓ
SOCIAL DURANT LA PANDÈMIA DEL COVID19
Atès que l’aturada de l’activitat derivada de la crisi sanitària del coronavirus pot provocar segons totes les
previsions una crisi econòmica de conseqüències socials desconegudes en dècades. Es preveu la pèrdua d’un
gran nombre d’unitats de negoci de tota mena (autònoms, comerços, entitats, empreses...) i un augment
desmesurat de l’atur. Una extensió important de la pobresa i la precarietat i unes necessitats socials generals
a les quals l’administració pública no podrà fer front si no actua amb celeritat.
Atès que estem parlant, en definitiva, d’una esquerda en la cohesió social de Sant Cugat i millorable abans
d’aquesta crisi, al qual cal plantar cara i combatre tot mobilitzant el millor del conjunt de la societat.
Atès que aquest escenari planteja la necessitat de preveure una estratègia en diverses fases i àmbits
complementaris, com l’econòmic, el social i l’ambiental. La primera fase, de Recuperació, ha de fer possible
evitar la destrucció del sistema social i del teixit econòmic, perquè els costos d’haver de tornar a construir
són immensament més alts en termes econòmics, però sobretot socials. És una fase urgent i de molt curt
abast temporal.
Atès que la segona fase, d’Enfortiment, ha de basar-se en la primera i ha de preveure estratègies a
desenvolupar a mig i llarg termini que en termes generals facin de la nostra una ciutat més justa, més
avançada i més resilient. Aquesta segona fase no forma part de l’àmbit d’aquesta moció.

ACORDS

Davant la gravetat de les repercussions socials de la situació, a proposta de Junts per Sant Cugat, el ple
municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat acorda:

1. Obrir un debat urgent per canals formals o informals, que condueixi a través d’un gran pacte de
ciutat a una reformulació i/o ampliació del pla de mesures presentat pel govern municipal en un
termini de 10 dies.

2. Aquest acord, que es denominarà “Pacte de Sant Cugat”, es planteja per donar resposta només a la
primera fase descrita als antecedents, és a dir, per evitar la destrucció dels sistemes de protecció
social i del teixit econòmic mentre duren les restriccions a les activitats derivades de la crisi sanitària
del Covid19.
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3. Celebrar un ple extraordinari a la major brevetat possible en què la ciutat rubricarà i
institucionalitzarà els termes del Pacte de Sant Cugat i donarà pas a la seva implementació urgent.

4. El Pacte establirà els termes mitjançant els quals la societat plantarà cara a les circumstàncies
socioeconòmiques que es deriven de la crisi sanitària del Covid19.

5. Els objectius del Pacte són:
a. Garantir els drets essencials del conjunt de la ciutadania. Revisar a l’alça els llindars establerts
fins ara com a determinants de situació de vulnerabilitat adaptant-los a la realitat actual i a
la singularitat del cost de la vida a Sant Cugat.
b. Fer possible una recuperació econòmica ràpida i plena a través del sosteniment de la totalitat
del teixit econòmic, evitant la destrucció de llocs de treball i el deteriorament de les
condicions de vida i fent possible la suficiència dels ingressos públics i de la xarxa de protecció
social.

6. El Pacte es fonamentarà en aquests principis:
a. Justícia i Suficiència. Repartiment sostenible dels costos. No seria just, ni eficient, ni tan sols
viable afrontar amb garanties els costos de la crisi mobilitzant només pressupostos públics,
que a més, si han de servir per a què particulars i empreses vulnerables siguin capaces de fer
front a les seves despeses d’habitatge o allotjament en el cas de les activitats econòmiques
(lloguers i hipoteques) i la resta d’aprovisionaments i serveis bàsics, és lògic i exigible que
aquells ulteriorment beneficiaris (propietaris d’immobles llogats, entitats financeres, grans
companyies subministradores, etc.) participin també del sosteniment dels mencionats costos
en funció de la seva capacitat, vetllant sempre pel sosteniment i la potenciació del sistema
de protecció social i de creació de valor econòmic.
b. Urgència. Per garantir una recuperació ràpida i plena és imprescindible la pervivència de
totes les unitats econòmiques i de tots els llocs de treball que generen. Cal llençar
immediatament un missatge clar, realista i contundent: la societat es conjura per mantenir
vives, ni que sigui en estat de latència, totes les activitats per fer possible un retorn ple a
l’activitat en quant les circumstàncies sanitàries ho permetin; i determinar les condicions a
través de les quals això ha de ser possible.
c. Integritat. Davant la present crisi sanitària, econòmica i social tots hem de fer un esforç. La
societat no pot acceptar la no participació en la seva resolució de cap dels operadors
rellevants. El Pacte ha de preveure incentius a la participació de totes les parts, però també
mesures que impliquin conseqüències per a les que no vulguin participar.
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d. Extensió. El Pacte de Sant Cugat és un instrument que assoleix tot el seu potencial en la
mesura en què és capaç d’incorporar institucions, territoris i entitats de tota classe i
orientació.
e. Potenciació de les entitats de la societat civil. La xarxa d’entitats sense ànim de lucre d’interès
social, educatiu, cultural i esportiu constitueixen un pilar essencial per a la societat per la
seva capacitat cohesionadora, sense deixar de banda que també són unitat econòmica. La
seva viabilitat, doncs, ha de ser també un objectiu prioritari del Pacte.

7. Acció i abast del Pacte
a. Ampliar el paquet de suport al lloguer, tant per persones i famílies com per activitats
econòmiques, imposant una pauta general de carències i condonacions atorgades per la
propietat que garanteixi que ningú perdrà casa seva ni que cap negoci tancarà per l’obligació
de fer front al lloguer. Per a les persones propietàries aquesta concertació ha de donar lloc a
un índex molt més gran de manteniment de llogaters/es després de la crisi i en un nivell de
rendes prèvies a l’esclat a la pandèmia.
b. Les entitats financeres han d’obrir un parèntesi temporal en les quotes que giren a
particulars i empreses vulnerables per les operacions de préstec que tenen concertades. Per
als bancs aquesta és una operació essencialment de tresoreria que els ha d’ajudar també a
delimitar els costos de la crisi i a reduir incerteses respecte el seu futur immediat.
c. Les companyies asseguradores, energètiques i de telecomunicacions, de manera anàloga,
han de preveure les condicions a través de les quals aturen l’emissió de rebuts contra tots
els sectors vulnerables de la societat preservant les seves cobertures i prestacions de serveis.
Han de generar també, per a si mateixes, una delimitació dels costos que els genera la crisi i
la preservació de la immensa majoria de la seva clientela.
d. Les empreses de producció i distribució alimentària s’han de comprometre no només en la
garantia de les cadenes de subministrament i l’estabilitat dels preus, sinó també en el
finançament de la xarxa de protecció social pel què fa als subministraments bàsics bonificant
part del cost alimentari dels col·lectius definits com a vulnerables.

8. Rol dels ens locals, rol de l’Ajuntament de Sant Cugat
Els ens locals han de poder desenvolupar el paper que altres nivells de l’administració no arriben a
desenvolupar en plenitud:
-

Explotar la seva proximitat i el coneixement proper de les necessitats i de les oportunitats
executant la implementació del Pacte en el seu àmbit territorial.

-

Cooperar i teixir consensos i complicitats des del territori que donin lloc al gran moviment de
país que cal, més que mai, en aquests moments.
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-

Generar les condicions per a l’adhesió al pacte de tots els operadors locals.

-

Finançar el Pacte en la mesura de les seves capacitats reals. En aquest sentit, reforçar l’exigència
al govern de l’Estat per al desbloqueig legal urgent de l’ús de la més que abundant tresoreria
disponible en mans dels ens locals. L’Estat ha de permetre que durant els exercicis 2020 i 2021
els ens locals gastem més del que tenim previst ingressar (fem dèficit, per tant) per fer front a
les necessitats financeres del moment.

9. Resultats esperats
a. En un escenari com l’actual totes les peces del sistema estan en risc, tant les grans com les
petites. La participació general en el sosteniment del Pacte ha de garantir la pervivència i la
consolidació de totes les seves parts.
b. Deixar les partides de despesa i les obligacions de pagament de les unitats econòmiques
pràcticament a zero, garantint així la seva pervivència, iaxí com la dels llocs de treball que
generen, i fent possible una recuperació econòmica ràpida i plena (“en V”).
c. Garantir així, per al curt i el mig termini, la capacitat de creació de riquesa de la societat i la
capacitat del sistema de fer front a les necessitats del moment.

10. Horitzó temporal
El Pacte està pensat per al molt curt termini, per sostenir el sistema i garantir les millors condicions de vida
per a tothom i la capacitat de la societat d’abordar la següent fase, d’Enfortiment. La vigència prevista
màxima dependrà de l’evolució de la pandèmia i dels resultats dels processos biotecnològic de
desenvolupament de tractaments i vacunes. Inicialment se li planteja una vigència màxima de sis mesos,
sense que es pugui descartar la necessitat de prorrogar-lo en el temps.

Sant Cugat del Vallès, 28 d’abril de 2020
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