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Marta Puig Puig, la secretària acctal., de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que el PLE DE L'AJUNTAMENT, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de
desembre de 2020, amb la majoria que requereix la Llei, adoptà el següent acord, a
reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'Acta corresponent, de conformitat
amb l'article 206 del Reglament:
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal Força Corbera,
amb el text següent:
12. Moció del grup municipal Força Corbera per establir i reclamar ajuts
per als establiments del municipi afectats pel tancament decretat dins les
mesures per fer front a la Covid-19.

Montserrat Febrero i Piera

És un deure de les institucions públiques, i sens dubte del nostre ajuntament,
acompanyar aquestes decisions actuant de forma coordinada, coherent i col·laborativa
amb un únic objectiu compartit i que és reduir les taxes de contagi. D’entre aquestes
mesures, el Govern de la Generalitat va promulgar el tancament dels establiments de
restauració, estètica i activitats esportives durant quinze dies, període que en el cas
de la restauració i la pràctica esportiva s’ha prorrogat en quinze dies més.
Així doncs, sense entrar a qüestionar les mesures preses per l’autoritat competent, cal
reconèixer que el tancament dels establiments i negocis afectats té una important
repercussió en l’economia local, la qual s’hauria de veure adequadament compensada
per tal que quedi garantida la subsistència d’aquestes activitats al municipi.
De moment, les mesures i dotacions econòmiques anunciades són insuficients per a
cobrir les despeses de tancament d’aquests sectors tan importants per a l’economia
local. Per això cal demanar al govern de la Generalitat de Catalunya poder disposar
d'una partida d’ajuts, d’obtenció àgil i desburocratitzada, amb quantia suficient i a fons
perdut, destinades als sectors afectats pel tancament.
D’altra banda, també cal posar en funcionament línies d’ajut municipal i campanyes
de promoció adreçades específicament als establiments i empreses o negocis que han
hagut de tancar en aquesta segona onada de la Covid-19.
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En aquests moments, les autoritats sanitàries estan prenent les mesures que es
creuen oportunes per tal de reduir el risc de transmissió del virus Covid-19 i poder fer
front a la segona onada de la pandèmia al nostre país.
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Volem expressar el nostre suport a totes les persones afectades que, per compte aliè
o propi, treballen en aquests sectors, els quals ja es van veure molt perjudicats el
passat mes de març amb el tancament d’activitats durant més de dos mesos, i que
ara, amb aquestes noves mesures tornen a haver d'abaixar persianes. Però
considerem que el suport moral ha d’anar acompanyat de mesures institucionals per
a pal·liar les greus conseqüències econòmiques que estan suportant aquestes
persones.
Per tot l’exposat, a proposta del grup municipal Força Corbera,
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S’acorda:
PRIMER. Sol·licitar al Govern de la Generalitat ajudes immediates i a fons perdut per
als sectors que han hagut de cessar les seves activitats. Aquestes ajudes han d’anar
directament vinculades al pagament dels lloguers dels locals i dels sous del personal
contractat
SEGON. Que l’ajuntament estableixi ajuts municipals, a fons perdut, per als
establiments i negocis afectats com a forma d’evitar el seu tancament, el qual tindrà
repercussió en l’economia local.
TERCER. Quan es produeixi la reobertura, l’ajuntament portarà a terme una campanya
per Incentivar el consum en els establiments de restauració local mitjançant vals de
descompte municipals.
“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas,
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier
Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito
Gómez, Jaume Guim Royo, (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio Andrés Palacios (GiU)
S’adopta l’acord per unanimitat.”

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
Vist i Plau
L'alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera
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I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
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