PROPOSTES DE JUNTS PER SANT CUGAT PER A FER FRONT A LA CRISI PROVOCADA PEL CORONAVIRUS
Des de Junts per Sant Cugat hem treballat una sèrie de propostes que aquest matí hem fet arribar a l’alcaldessa i
el seu equip amb la finalitat de sumar-nos, com a càrrecs electes i servidors/es públics, a tots els esforços que
s’estan fent a la ciutat.
Són propostes que s’emmarquen en cinc blocs i que poden contribuir a pal·liar aquesta greu crisi sanitària que
també esdevé i esdevindrà encara més, econòmica i social:
1.
2.
3.
4.
5.

Persones
Infraestructures
Economia
Seguretat
Informació

La importància d’actuar preventivament i amb molta agilitat i coordinació davant la gravetat de la situació, esdevé
clau. No entendríem que en moments així no es comptés amb la col·laboració de tots els regidors i regidores.
Sabem que són els grups que formen govern els que prenen les decisions, però també sabem que en situacions
greus tota la col·laboració és poca i no s’ha de menystenir sinó gestionar-la correctament. Des de Junts per Sant
Cugat, com la resta de grups polítics de la ciutat, no en tenim cap dubte, en primer lloc volem salvar vides, llocs
de treball i mantenir la cohesió social.
Per a Junts per Sant Cugat ara mateix la prioritat demana enfocar totes les accions a salvar vides i a salvar llocs
de treball posant tot el nostre temps, força i coneixement al servei de l’ajuntament de la nostra ciutat. Entenem
que s’ha d’actuar així, des de la responsabilitat, deixant per un altre moment les diferències i així poder reforçar
l’esforç que s’està fent des de l’equip de govern. La crisi és molt greu i les seves conseqüències poden ser
devastadores. La ciutadania espera que en moments com aquests la classe política estigui a l’altura. Demostrem
que a Sant Cugat sumem i que tots i totes fem front a l’emergència.

PROPOSTES
1. PERSONES
Garantir que es prioritza l’acció preventiva en tots els col·lectius més vulnerables
- Demanar a les autoritats competents paralitzar lloguers públics i privats així com les hipoteques. Prioritzar
joves, gent gran, aturats, famílies amb pocs recursos (que aviat seran la majoria).
- Activar immediatament les subvencions als lloguers anunciades per l’ajuntament
- Habilitar un Servei de trucades diàries i SMS a persones grans que viuen soles. (padró)
- Activar un servei de menjar a domicili contractant operadors locals (restaurants que han tancat i que
puguin fer-ho i garanteixin cadena del fred i mesures de seguretat) prioritzar usuaris del menjador social,
infants amb beca menjador, persones grans, etc., així com mantenir la gestió de les targetes moneder.
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-

-

Reorganització dels serveis socials, centralitzar-los a l’edifici ajuntament o policia. Pensar en alguna
estratègia als barris més allunyats.
Generar una instrucció que permeti sortir els infants amb trastorns autistes o TDA amb el pare, mare o
tutor, seguint les mesures de seguretat (distància, etc.)
Especial cura amb les dones que pateixen violència masclista. Ampliar el servei telefònic de contacte o
qualsevol mesura que assenyalin les persones professionals
Especial cura, també, amb els infants del Centre Obert i a les seves necessitats i rutines
Particular atenció als centres especials de treball i centres de persones amb discapacitat, etc.
Donar suport institucional al voluntariat, unint i coordinant propostes. Voluntariat Covid-19 Sant Cugat
Residències de gent gran: actualitzar nombre de places buides, possibles per a mobilitzar. Interessar-se
per si tenen material sanitari suficient (també en el cas de residències de persones amb discapacitat).
Coordinar-se amb Salut i si cal actuar de mediador.
Oferir un servei de suport a les famílies de Sant Cugat que tenen familiars fora del país. Son tràmits molt
complicats i la situació és molt angoixant.

2. INFRAESTRUCTURES
Garantir que la ciutat estigui preparada, en tots els sentits, davant l’emergència
-

Contractar una neteja específica en zones de pas, com mercats, CAPS i determinats carrers.
Trens, control de la freqüència i pas així com exigir control de les andanes i neteja extra de forma
periòdica.
Bus municipal, suprimir línies buides, demanar neteja extraconstant. Activar més transport a demanda.
Els bitllets no s’han de poder pagar al conductor/a
Parlar amb taxistes i demanar que col·laborin transportant sanitaris o persones amb altres patologies per
a no saturar ambulàncies, així com altres serveis necessaris.
Contactar amb tots els serveis sanitaris de la ciutat, consultar disposició i material existent
Habilitar espais municipals “clau” habilitats amb material de campanya i sanitari per previsió i possible
augment del nombre de persones afectades.
Contactar amb l’Hospital General de Catalunya, conèixer disponibilitat per ampliar llits i oferir suport
Garantir subministraments bàsics a la ciutat i l’entrada de mercaderies necessàries
Constituir amb les empreses Farmacèutiques de la ciutat una taula de crisi per activar material o el que
sigui necessari.
Contactar amb els hotels de la ciutat i veure disponibilitat (serà del 100x100)
Paralitzar les obres públiques i privades
Garantir l’accés a la xarxa telemàtica. Ampliar zones Wi-Fi gratuïtes, concretar mesures amb les
operadores, etc.

3. SEGURETAT
La cohesió social també esdevé un antiviral
- Seguir fent prevenció de possibles estafes a persones grans i altres
- Actuar com a mediadors de possibles conflictes de cohesió
- Controlar aforament als mercats, supermercats i Centre comercial, assegurar que els treballadors i
treballadores tenen activades les mesures de seguretat i control a favor d’ells i de la clientela.
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-

Controlar l’e-comerce en la mesura que sigui possible pel que fa a normes de seguretat i higiene

4. ECONOMIA
És urgent maldar per a conservar els llocs de treball i per tant el sistema productiu en l’àmbit
transversal, des del sector industrial fins al sector del lleure. És molt important liderar una bona
estratègia que eviti el màxim de despesa i faciliti el finançament necessari perquè el sistema econòmic
local i per tant les famílies, etc... no entri en una situació de col·lapse.
Per aquesta raó i pensem que la millor i primera mesura seria la creació d’un comitè de crisi garantint
la pluralitat política així com la presència dels diferents operadors de la ciutat.
Pensem que cal treballar en diversos fronts però el més urgent és evitar el màxim les despeses i salvar
els llocs de treball.
(Nota: en aquest sentit des de Junts treballem en una segona bateria de propostes)
Així doncs, com a primer paquet de mesures i en primera instància podem detallar diverses propostes
que creiem que es poden aplicar amb relació a la hisenda local i sense dilació:
a) MOBILITZAR LA CAPACITAT FINANCERA REAL DE L’AJUNTAMENT
-

-

Instar les administracions supralocals a què es modifiqui per decret urgentment la llei d’estabilitat i es
permeti fer dèficit. L’actual normativa vigent des de l’etapa Montoro, i encara vigent avui, ha generat
l’acumulació d’enormes saldos de tresoreria a tota l’administració, que és avui titular de milers de milions
que no pot utilitzar. En el cas de Sant Cugat estem parlant de 52 milions de € a 31/12/19.
Pagar de forma immediata totes les factures que ja estan aprovades per injectar liquiditat
b) ANUL·LAR DETERMINATS INGRESSOS FISCALS
Els ajuntaments tenim alguns ingressos fiscals que són obligatoris per llei (IBI, IAE i IVTM), la resta són
potestatius. Tots ells s’aproven i es regulen per ordenança fiscal, alguns es meriten l’1 de gener, altres
quan es produeix el fet imposable. Amb tot plegat, cal anul·lar:

-

Taxa per ocupació de via pública que es merita contra l’activitat comercial que legalment no pot exercir
la seva activitat: Terrasses de bars i restaurants i taxes de mercadets.
Taxa d’escombraries, que es gira contra locals comercials que no poden exercir la seva activitat i per tant
no generen residus. No es compleix el fet imposable.

Nota. El govern ha anunciat subvencions per cobrir aquestes taxes. Crear línies de subvenció és lent i costós en
termes de gestió, tant per a l’administració com per al contribuent. El que es pot fer és no girar-les perquè no es
dóna el fet imposable.
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c) DIFERIR ALTRES INGRESSOS
Tot i que els mecanismes de recaptació estan previstos en ordenança fiscal, instem el govern a promoure
modificacions per decret, o com legalment es pugui, que hauran de ser referendades Pel ple municipal de
l’Ajuntament a la brevetat més gran possible.
-

IBI. No girar els rebuts corresponents al trimestre vinent de les unitats cadastrals inferiors a determinat
valor que reculli el 80% dels habitatges, locals comercials, indústries i oficines de menor valor cadastral.
ICIO i taxa d’obres. No liquidar les obres que han quedat interrompudes.
PLUSVÀLUES (IITNU) pendents de liquidació per béns immobles de baix valor cadastral.
VEHICLES (IVTM) dels que són titulars les petites activitats econòmiques.
IAE per a empreses amb imports nets de la xifra de negocis inferiors als 30 milions d’euros.
Llicències d’activitat, en general.
Estudiar la paralització dels rebuts de les Escoles Bressol, Art, Música i Triangle
No liquidar temporalment un percentatge tan elevat dels ingressos municipals tindrà conseqüències molt
importants però relativament curtes en el temps. Un cop superada la crisi l’Ajuntament les hauria de
liquidar de manera esglaonada, fins i tot en part ja entrat l’any 2021. Les ordenances futures hauran de
recollir també la suavització de l’impacte i no generar danys majors per l’acumulació de quotes de l’any
en curs i les diferides durant la crisi.
d) NOU PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT
Les circumstàncies actuals probablement provocaran canvis molt importants:
- Menor capacitat d’execució d’inversions, perquè les empreses no podran proveir els serveis.
- Disminució de l’activitat general de l’ajuntament en àmbits com cultura, esports, etc. (Cap.2)
- Estrès als pressupostos de les entitats (Cap. IV).
- Increment molt fort de les necessitats socials, assistencials i de promoció de l’economia i l’ocupació.
En aquest escenari, és millor tenir nou pressupost que no tenir-lo, però que no podrà ser el que s’havia
estat treballant. Caldria reduir fortament les partides d’inversió, algunes previsions d’ingressos (sobretot
plusvàlues) i crear una gran partida de fons de contingència, tan flexible com permeti la normativa, per
fer front a les urgències de tota mena que sorgiran.

e) SOBRE EL TRIBUT METROPOLITÀ I ALTRES INGRESSOS FISCALS DELS ENS LOCALS
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Els ajuntaments de les respectives demarcacions hem d’instar a què l’AMB i la resta d’administracions
supramunicipals, si correspon, adoptin mesures anàlogues a les ja expressades.
-

Cal suspendre immediatament, en particular, l’emissió de rebuts del tribut metropolità, que es basa
en uns valors cadastrals que ja han perdut avui tot el seu sentit, del poc que tenien.
Respecte de la resta de taxes que acompanyen els rebuts de l’aigua, per exemple, l’AMB ha de sumarse a allò que s’estableixi per a les companyies subministradores. Si no es cobra el servei tampoc, s’han
de cobrar els gravàmens que l’afecten i per les mateixes raons.

5. INFORMACIÓ
En moments d’emergència la informació ha de ser clara, concisa i útil
No és un repte fàcil. Hem comprovat que hi ha molta gent espantada i amb una informació confusa. Hi ha
oberts molts canals d’informació oficials i extraoficials a escala de país. Creiem que és molt important
garantir que la ciutadania pugui accedir al seu ajuntament per a poder-se informar. Pensem en un canal
que doni garanties de seguretat, treballi els continguts i ajudi a dissipar dubtes.
-

Habilitar un espai molt clar al web on es puguin formular consultes i siguin respostes de la forma més
immediata. Reforçar el 010 (si cal amb voluntariat).

-

El web municipal és molt útil però hi ha molta gent que no sap navegar o trobar la informació i necessita
respostes a temes que potser no les troben al web. Creiem que el mitjà de comunicació local Cugat.cat
pot esdevenir una eina molt útil en aquests moments d’emergència, sanitària, econòmica i social. Utilitzar
el CUGAT.CAT com a font de comunicació oficial de l’ajuntament així com a canal per vehicular diferents
assessoraments amb especialistes i funcionaris en temes com:
INFORMAR DE FORMA CLARA SOBRE LES NORMATIVES i sobretot sobre els TRÀMITS QUE ES VAN
DECRETANT DES DEL GOVERN CENTRAL, GOVERN GENERALITAT I EL MATEIX AJUNTAMENT
Assessorament laboral
Assessorament econòmic
Assessorament social
Assessorament consumidor
Assessorament familiar i educatiu

Carmela Fortuny, portaveu i regidora de Junts per Sant Cugat
Sant Cugat del Vallès, 21 de març de 2020
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