
MOCIÓ QUE PRESENTEN  TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA DEL CAMÍ PER RECLAMAR AJUDES AL GOVERN DE LA 
GENERALITAT A FONS PERDUT PELS SECTORS DE LA RESTAURACIÓ I 
COMERÇ DEL MUNICIPI.  
 
Com sempre hem defensat, cal actuar de forma coordinada, coherent i acceptant les 
decisions que en qualsevol moment prenguin les autoritats sanitàries competents a fi i 
efecte de reduir el risc de propagació i d’emergència sanitària provocat per la COVID-
19.  
 
Per tant des de qualsevol institució pública –com l’Ajuntament de Vilanova- cal 
acompanyar les decisions que els estaments públics competents creguin oportuns. 
Tenim un objectiu compartit, siguem govern o siguem oposició que és l’acabar amb 
aquesta pandèmia.  
 
Aquestes mesures anunciades per part del Govern de la Generalitat de tancament de 
locals de restauració durant com a mínim 15 dies, tindran una clara afectació per a 
l’economia local, i en especial molt important al sector de la restauració del nostre 
municipi.  
 
Però també és la nostra obligació, sense entrar a qüestionar aquestes mesures preses 
pel Govern de la Generalitat, que cal denunciar la manca de previsió, graduació i 
planificació, i el que és més important quan i com es pensa compensar el sector de 
manera directa i immediata: la quantitat anunciada fins ara (40 milions d’euros) és del 
tot insuficient per a cobrir les despeses de tancament d’un sector tant important per a 
l’economia local. És la nostra obligació denunciar aquest fet on qüestionem la manca 
de gestió en aquest sentit.  
 
Per contra, per ajudar a totes les administracions, el Govern de l’Estat durant aquest 
2020 ha transferit ja al Govern de la Generalitat 3.225 milions d’euros en fons 
extraordinaris no reemborsables, a més d’aprovar relaxar els objectius de dèficit 
suspenent les regles fiscals per les CCAA i EELL, i aquí des del Parlament s’ha 
disposat al Govern de prioritzar i adaptar els recursos pressupostaris per lluitar contra 
la pandèmia.  
 
A més, el Govern de l’Estat ha actuat amb consens amb el sector afectat: el passat 
juny es va presentar el document de directrius i recomanacions de “Medidas para la 
reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2” elaborat pel comitè de tècnics 
constituït per l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola en col·laboració amb la 
Federació Nacional d’Empresaris d’Oci i Espectacles d’Espanya, i consensuat con 
l’Associació Espanyola de Serveis de Prevenció Laboral entre altres entitats del sector 
i amb els sindicats CCOO i UGT; tot això coordinat per la Secretaria d’Estat de 
Turisme, les Comunitats Autònomes i la FEMP.  
 
A mitjans del mes d’agost el Govern de l’Estat, va anunciar una sèrie de mesures 
destinades a frenar l'augment de contagis a Espanya. Moltes d'elles centrades en 
l'hostaleria i l'oci nocturn, que es van demostrar com a origen de diversos dels focus 
detectats després de l'estat d'alarma, per l’incompliment reiterat de les directius i 
recomanacions establertes. En aquell moment, la patronal de l’oci Nocturn ja va 
reclamar a les comunitats autònomes ajudes. I el Govern de l’Estat ja va actuar, 
facilitant a aquest sector l’aplicació de l’eina de l’Expedient de Regulació Temporal 
d’Ocupació (ERTO).  
 
Les circumstàncies actuals han fet que la Generalitat anunciés l’aplicació del 
PROCICAT més sever que les mesures consensuades anteriorment esmentades 



alhora que s’ha compromès a una partida d’ajudes al sector de la restauració i el 
comerç però sense encara concretar-les.  
 
Per això exigim que l'anunci fet pel govern de la Generalitat de Catalunya de disposar 
d'una partida per ajudes al sector de la restauració i el comerç, sigui real i efectiu, i a 
fons perdut, directament vinculades a poder pagar lloguer de locals, sous del personal 
contractat per tal d'evitar tancaments de negocis i empreses relacionades en aquests 
sectors.  
 
I especialment volem donar total suport a treballadors i treballadores, i empresaris 
d'aquest sector, que ja va quedar molt afectat el passat mes de març amb el 
tancament de l'activitat al llarg de més de dos mesos, i que ara, amb aquestes noves 
mesures tornen a veure com han d'abaixar persianes.  
 
Per tot l’exposat, es proposa al Plei l’adopció dels següents acords:  
 
Primer: Manifestar i instar que les ajudes fins ara anunciades pel Govern de la 
Generalitat al sector de la restauració i el comerç, són del tot insuficients per poder 
sobreviure i compensar el cost obligat del seu tancament, i que aquestes siguin ajudes 
immediates a fons perdut i directament vinculades a poder pagar lloguer de locals, 
sous del personal contractat per tal d'evitar tancaments de negocis i empreses 
relacionades amb aquests sectors.  
 
Segon: Exigir al Govern de la Generalitat que en cas de preveure la necessitat 
d’aplicació de qualsevol nova mesura restrictiva a causa de l’emergència sanitària que 
patim i que afecti als sectors de la restauració, comerç i oci sigui abans del tot 
consensuada amb representants, associacions i sindicats afectats per garantir una 
correcta, efectiva, i proporcionada aplicació.  
 
Tercer: Fer una crida als restauradors del municipi perquè cedeixin els aliments que es 
poden malbaratar al Banc d’Aliments i altres entitats d'atenció social.  
 
Quart: Incentivar el consum d'àpats per emportar atorgant vals de descompte 
municipals i quan es pugui re-obrir el sector, formular campanyes de reactivació de la 
restauració local.  
 
Cinquè: Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al 

Parlament de Catalunya, a les Associacions empresarials i Sindicals, i a les 

associacions municipalistes FMC i AMC. 

 


