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Antoni Peralta Garcerá, secretari de l’Ajuntament de la Roca del Vallès,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 26 de novembre de 2020, va
aprovar, per unanimitat, la moció, la qual literalment diu:

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, DE
CIUTADANS, I DE LA ROCA EN COMÚ PER LA CREACIÓ D’UNA
COMISSIÓ DE TREBALL SOBRE LES AFECTACIONS DE LA COVID-19
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Estem davant de la segona onada d’una crisi sanitària sense precedents que
torna a afectar greument a persones, famílies i empreses, i que ha obligat a les
autoritats sanitàries a adoptar novament mesures de restriccions de mobilitat,
de reducció de la interacció social i de tancament d’establiments, que afecten
especialment al sector de la restauració i dels tractaments estètics.

La lluita contra els efectes d’aquesta pandèmia ha de ser una tasca coordinada
de tots els nivells administratius, Estat, Generalitat i administracions locals, i de
tots els partits polítics, tant si són al govern com a l’oposició, perquè l’objectiu
últim és controlar el virus i contrarestar els efectes negatius que aquesta crisi
de salut pública ha tingut sobre les persones, les unitats familiar i les empreses,
amb una afectació molt especial pels autònoms.

Des del principi de l’epidèmia, l’Ajuntament de La Roca ha aprovat una sèrie
d’ajuts d’urgència adreçats a famílies i empreses per tal de mitigar els efectes
de la crisis, com les prestacions econòmiques d’urgència social de la COVID-19
o els ajuts als establiments comercials i empresarials amb pèrdues per la
pandèmia. Creiem que aquestes mesures són correctes però insuficients per
fer front a les necessitats generades per la primera onada de la malaltia i
actualment són totalment inadequades per mitigar els efectes de la segona
onada que cau sobre una estructura socio-econòmica afeblida i que encara no
s’ha recuperat del primer embat del virus.
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Des dels Grups Municipals del PSC, de Ciutadans i de La Roca En Comú hem
demanat reiteradament la creació d’una comissió de treball integrada per tots
els grups polítics del consistori, per tal de redactar un pla integral de
recuperació social i econòmica, com han fet molts municipis de la nostra
comarca. Aquesta proposta no ha estat recollida per ERC i JxLR, que formen el
govern municipal. I, per altra banda, l’equip de govern no ha presentat cap pla
propi que hagi pogut elaborar sense la participació dels grups de l’oposició.

Tampoc s’ha atès per part de l’equip de govern la demanda d’una reunió
periòdica de la Junta de Portaveus per tal de tenir un espai d’informació sobre
l’evolució de la COVID-19 i de les seves conseqüències al municipi.

Considerem que la situació actual exigeix que l’Ajuntament, encapçalat per
l’alcalde, sigui molt més actiu en la proposta i aplicació de mesures de
reactivació socio-econòmica del municipi i lideri una resposta conjunta i
coordinada davant dels reptes que ens està plantejant l’epidèmia a tots nivells.

Davant de la manca de voluntat per part d’ERC i JxLR d’acceptar la
col.laboració dels grups de l’oposició i de la falta d’informació, els grups
municipals del PSC, de Ciutadans i de La Roca En Comú, proposem al Ple
l’adopció dels següents:

ACORDS

1. Reclamem la formació d’una comissió de treball, integrada per tots els
grups polítics amb representació al Ple Municipal, per tal d’elaborar un pla
integral de recuperació social i econòmica dels efectes de la COVID-19 al
municipi, que vagi destinat a famílies, empreses, entitats i els sectors
culturals i esportius de La Roca, La Torreta i Santa Agnès.
2. Instem a planificar els recursos necessaris per portar a la pràctica el pla
integral de recuperació social i econòmica i buscar recursos en les
administracions supramunicipals per tal de complementar les inversions que
realitzi l’Ajuntament.
3. Instem a incorporar les necessitats econòmiques d’aquest pla en
l’elaboració del pressupost municipal de 2021, així com la incorporació de
partides extraordinàries per fer front als plans de xoc que es puguin crear
per tal de fer front als imprevistos de la pandèmia.
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4. Reclamem la convocatòria de reunions periòdiques, setmanals o
quinzenals, de la Junta de Portaveus per tal de rebre informació
actualitzada sobre l’evolució de l’epidèmia al municipi.
5. Instem a l’equip de govern a adoptar immediatament mesures d’urgència
per tal de reduir l’impacte negatiu del tancament dels sectors de restauració
i d’estètica amb reduccions o bonificacions dels impostos i taxes municipals
d’una manera àgil i desburocratitzada, perquè aquests sectors no poden
esperar.
6. Traslladar aquests acords a totes les entitats i associacions del municipi, al
Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, al Govern d’Espanya i als grups parlamentaris del
Congreso de los Diputados.
I perquè així consti, i a reserva de l’aprovació de l’acta, d’acord amb l’article 206 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, expedeixo aquest certificat d’ordre i amb
el vistiplau de l’alcalde.
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