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La prioritat ara no és més que superar i contindre l'epidèmia del COVID-19 però no
oblidem que hem de donar resposta a la necessitat de milions de treballadorees i
treballadors, famílies… afectades per les mesures necessàries adoptades per a
contindre la pandèmia.
Per això, des de la Comissió Executiva hem elaborat aquest document recollint i
proposant mesures municipals que poden ser implementades, segons la realitat de
cada municipi, per l'administració local. Aquest document no sols té com a objectiu
que les i els companys amb representació institucional tinguen un document base
sinó que totes les companyes i companys que són coordinadors i coordinadores
locals sol·liciten als seus Ajuntaments que posen en marxa aquelles mesures que
consideren beneficioses per a la seua comunitat.
Les administracions locals, en l'àmbit estricte de les seues competències, han de
respondre impulsant mesures psicosocials, fiscals, de reparació i estímul econòmic
que esmorteïsquen el greu impacte d'aquesta crisi en les dimensions psicològica i
social de la població local.
Per tot això, tal com us hem esmentat, s'ha desenvolupat el present document. Un
document viu que estarà en constant evolució i on podrem recollir totes les iniciatives
dutes a terme per tots i totes vosaltres. Us animem a enviar totes les aportacions i
iniciatives a organitzacio@eupv.org per a tindre un document útil i complet per a
totes les persones que ho necessiten. Alhora que us animem a enviar totes les
iniciatives que estigueu duent a terme per a pujar-les a la nostra web www.eupv.org i
a la web d'Iniciatives Municipals d'Esquerra Unida, podeu enviar-les a la mateixa
adreça: organitzacio@eupv.org
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Protecció Social i Estímul Econòmic per a famílies i PIMES


Pagament de l'Impost de Béns immobles (IBI) a l'Església catòlica pels seus
habitatges, garatges i locals no dedicats al culte a la ciutat amb la finalitat que
aqueixos ingressos servisquen per a contribuir a les mesures que s'estan
posant per a fer front a la crisi generada per la pandèmia del coronavirus.



Exempció d'impostos municipals per a les unitats familiars en situació de risc
d'exclusió, pensionistes, aturats i autònoms afectats per la pandèmia, així com
assumir si és necessari, les despeses pel subministrament elèctric i d'aigua
corrent.



Donar suport mitjançant l'assistència telefònica a les dones víctimes de
violència de gènere amb un telèfon de suport psicològic. A part tindre oberta
l'oficina d'atenció a les víctimes 24 hores.



Assegurar les 5 menjars diaries a xiquetes i xiquets en situació de risc,
afectats pel tancament dels menjadors escolars.



Implantació d'un programa extraordinari d'assistència social primària per a les
famílies en

risc d'exclusió,

augmentant

considerablement

la

partida

pressupostària actual mitjançant les transferències de crèdit oportunes.


Utilitzar espais municipals o impulsar acords de col·laboració amb
establiments hotelers, albergs, associacions i uns altres amb instal·lacions
adequades per a allotjar a persones sense sostre o allotjades en
infrahabitatges durant la crisi del coronavirus.



Que es reforce l'atenció i assistència a les persones en risc d'exclusió o en
situació de soledat. S'habilitarà una línia municipal d'assistència i atenció
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psicològica telefònica. Entre les seues funcions, estarà la de gestionar un
servei municipal de menjar a domicili.


Cridar telefònicament a les persones majors i dependents per a conéixer la
seua situació, donar-los suport emocional i preguntar per si necessiten ajuda,
i articular els mecanismes per a assegurar la seua adequada alimentació i
distribució de medicaments i productes farmacèutics.



Garantir el menjar a domicili de la població més vulnerable afectada pel
COVID-19 (persones en quarantena soles, majors sense suport familiar, etc.)
d'aquelles persones que estiguen en vertadera situació de vulnerabilitat i risc)
mitjançant servei municipal.



Aplicar ajornaments, bonificacions o exempcions en impostos municipals i
altres tributs municipals a les persones desocupades i els petits i mitjans
establiments que hagen tancat durant la crisi del coronavirus. Els
ajornaments, bonificacions i exempcions tributàries a PIMES es condicionaran
a la seua adopció de mesures de protecció de les treballadores i treballadors.



Obertura d'una línia d'ajudes econòmiques als petits i mitjans establiments
afectats per la crisi del coronavirus en el municipi.



Disposar de partida econòmica municipal per a realitzar microcrèdits a
«interés zero», amb això pretenen generar liquiditat per a les xicotetes
empreses que hagen patit les conseqüències pel cessament d'activitat del
COVID-19 puguen tornar a la normalitat i impedir acomiadaments i
tancaments per falta de liquiditat.
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Comerç Local


Organitzar una campanya de difusió amb vídeos per xarxes socials fomentant
el comerç local i de proximitat. Amb això es pretén fomentar un consum
responsable i ajudar a resistir als xicotets comerços en una situació en la qual
la gent té a unificar les compres en grans superfícies.



Realitzar conjuntament amb l'Associació de Comerciants un llistat de tots els
comerciants locals i el seu contacte que tinguen servei a domicili. Aquesta
relació es podrà publicitar en xarxes socials i en webs oficials.



Programa de Dinamització Comercial Intensiu que començarà a aplicar-se de
manera immediata després de la finalització de l'actual crisi del coronavirus.
En aquest programa s'inclouran actuacions per a la dinamització del sector de
manera immediata a la finalització de la crisi.



Recalcular la taxa de recollida de fems perquè durant el temps que es
tanquen els comerços locals queden exempts d'aquesta taxa.



Recalcular les taxes per ocupació de la via pública de bars i restaurants que
durant el temps d'Estat d'Alerta hagen tancat.

Oci i entreteniment


Pla d'entreteniment dirigit a les i els xiquets. Es pot realitzar des de les
escoles municipals o des de les associacions (ex. Concurs de dibuixos “el que
veig des de la meua finestra” o de dibuix “un dia a casa”).



Realització d'un concurs municipal de creació de vídeos des de casa per a
donar ànim i suport davant la Crisi del Coronavirus.
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Campanya per xarxes socials perquè monitors i persones voluntàries realitzen
classes en directe, activitats... dirigides a tots els públics perquè totes les
persones que vulguen es puguen connectar.



Campanya de vídeos temàtics per part del personal de les escoles municipals
per a la realització d'activitats culturals, educatives, esportives...



Oferir a la ciutadania classes gratuïtes de gimnàstica i activitats culturals
telemàtiques per a combatre l'estrés i els problemes de salut causats pel
confinament. I que servisquen per a donar suport a professionals,
associacions que s'han quedat sense treball per la crisi del coronavirus.

Xarxa de solidaritat i voluntariat


Xarxa local de solidaritat per a l'atenció a les persones amb alguna necessitat
la iniciativa (voluntariat per a l'atenció a persones majors, fer la compra o
adquisició de medicaments) amb la col·laboració d'associacions i serveis
municipals.



Fabricació de mascarets. Es necessita posar-se en contacte amb l'autoritat
sanitària competent per a seguir indicacions oficials (annex al document).

Mesures sanitàries


Pla municipal especial de Neteja municipal. Es prestarà especial atenció a les
vies d'entrada de farmàcies, supermercats, entitats bancàries, caixers
automàtics, contenidors de residus urbans i uns altres amb alta afluència de
persones durant la crisi.
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Mobilitat


Interrupció temporal del servei ORA



Protocol municipal d'ús d'ascensors



Modificacions en el transport urbà



Flexibilització dels horaris per al proveïment de subministraments i assistència
a persones en zones de càrrega i descàrrega.

Serveis municipals


Habilitar tots els serveis telemàtics perquè la ciutadania realitze els tràmits
sense haver d'eixir dels seus domicilis. Entre tots, el servei més demandat, el
certificat digital. Per a això el tràmit de presentar-se en les oficines amb el DNI
per a obtindre el codi es realitza per videollamada (prèviament la
documentació s'envia per email).
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ANNEX I
MASCARETES de TELA:
El poble salva al poble
Al llarg de tot l'Estat s'estan donant mostres de solidaritat i tendresa. La gent,
confinada a les seues cases necessita i vol donar el millor de si mateix, i una de les
maneres que la intel·ligència col·lectiva ha trobat és la confecció de mascaretes
perquè la gent es pot protegir davant el coronavirus. Per a ser útils i poder
col·laborar, pensem que s'han de donar les següents condicions:


Mai haurà de substituir una mascareta autoritzada per les entitats espanyoles
i europees.



És personal i instransferible.



Usar teixit de doble capa de cotó 100% per a la seua confecció.



Si s'ha usat, llavar amb sabó a altes temperatures (> 60 °C) cada dia.

També sent responsables i evitant al màxim possible els desplaçaments, no es
recomana la seua confecció si no existeix una necessitat o manca ja detectada, i
l'acceptació per la persona o entitat que pot beneficiar-se del seu ús.
Nota: Es recorda que la mascareta de tipus quirúrgica és la que menor protecció
ofereix, ja que tan sols estableix una barrera física. Aquest tipus de mascaretes
confeccionades amb teixit ja van ser retirades de la sanitat pública sobretot en
l'àmbit quirúrgic.
A continuació us proposem un patró i un pas a pas per a realitzar de la millor manera
les nostres màscares.


Patró (adults i xiquets)



Pas a pas
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