
GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ 

Al PLE DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE ……………….

…………………………., Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida a l'Ajuntament de

…………………..,  a  l'empara  del  que  es  disposa  en  el  Reglament  d'Organització,

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la seua aprovació la

següent:

MOCIÓ AMB MESURES URGENTS DE PROTECCIÓ SOCIAL I ESTÍMUL
ECONÒMIC DAVANT LA CRISI DEL COVID-19

Que  la  crisi  del  coronavirus  i  les  seues  conseqüències  sanitàries  ha  propiciat  la
declaració de l'Estat d'Alarma per part del Govern d'Espanya mitjançant el Reial decret
463/2020  de  14  de  març,  havent-se  aprovat  posteriorment  diferents  decrets  amb
mesures  d'urgents  extraordinàries  per  a  fer  front  a  l'impacte  econòmic  i  social  del
COVID-19 tant en l'àmbit estatal com autonòmic. 

Al  seu  torn,  els  Governs  municipals  estan  adoptant  diverses  mesures  per  a  frenar
l'expansió del COVID-19. La labor de la policia local per a garantir el tancament efectiu
de tots  els  establiments no autoritzats  i  les mesures de prevenció de riscos en les
plantilles municipals són eficaces per a previndre els contagis, però no hem de reduir
aquesta crisi  a la seua dimensió sanitària. Els components psicosocials i  econòmics
també  han  de  ser  contemplats  en  l'elaboració  de  plans  d'acció  per  part  de  les
administracions locals.

Existeix  un  ampli  consens internacional  en  què la  salut  no  es  redueix  a  l'absència
d'afeccions o malalties, sinó que comporta “un estat de complet benestar físic, mental i
social” (OMS). Àmbits en els quals aquesta crisi té unes conseqüències especialment
greus. 

El xicotet comerç i els establiments hostalers generen una bona part de l'ocupació en el
nostre  municipi.  Aquesta  crisi  del  coronavirus  coincideix  amb  un  període  de  gran
activitat  comercial,  coincidint  en  moltes  ocasions  amb  festivitats  d'àmbit  local  i
autonòmic que han hagut de ser suspeses.

La  majoria  dels  establiments  han  tancat  les  seues  portes  i  les  famílies  respecten
escrupolosament les mesures d'aïllament. La societat demostra un elevat sentit de la
seua responsabilitat  en la prevenció de la  malaltia.  Però les conseqüències a nivell
psicosocial, social i laboral estan sent devastadores. El xicotet comerç i el sector de la
restauració pateixen quantioses pèrdues diàries. La cascada de ERTES destrueix 
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ocupació a un ritme frenètic, incidint perillosament en el risc d'exclusió social i la qualitat
de vida relacionada amb la salut de les famílies treballadores.

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, el Grup Municipal d'Esquerra Unida del País Valencià proposa al Ple de
………. els següents:

ACORDS

Elevar al Ple les següents mesures de protecció social i estímul econòmic per a famílies
i PIMES.

PRIMER.  Que,  amb  caràcter  d'urgència,  s'estudie  la  implantació  d'un  programa
extraordinari  d'assistència  social  primària  per  a  les  famílies  que  estiguen  en  risc
d'exclusió a causa de la crisi, dotant-ho de crèdit suficient mitjançant les transferències
de crèdit oportunes.

SEGON. Que s'estudie la possibilitat d'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 en col·laboració amb les entitats socials i
ONG’s del municipi.

TERCER.  Que  es  realitzen  els  tràmits  necessaris  per  a  aplicar  ajornaments,
bonificacions  o  exempcions  en  l'Impost  sobre  Béns  immobles,  taxes  públiques  de
terrasses, guarderies,  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.

QUART.  Que,  per  a  compensar  la  pèrdua  d'ingressos,  s'estudien  totes  les  taxes  i
impostos que puguen ajudar a reduir aquest impacte econòmic, així com la possibilitat
de minorar aquelles partides econòmiques que no resulten de primera necessitat en
aquesta situació o l'execució de la qual puga realitzar-se en anys posteriors. 



GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ 

CINQUÉ.  Que,  amb  caràcter  d'urgència,  s'estudie  l'elaboració  d'un  Programa  de
Dinamització  Comercial  Intensiu  que  començarà  a  aplicar-se  de  manera  immediata
després de la finalització de l'actual crisi del coronavirus i que arribe a tots els sectors
comercials i industrials que hagen vist afectats.

SISÉ.  Que  s'estudie  l'obertura  d'una  línia  d'ajudes  econòmiques  als  petits  i  mitjans
establiments afectats per la crisi del coronavirus en el municipi.

Elevar al Ple de ………….. les següents mesures en matèria de salubritat,  promoció de
la salut i igualtat.

SETÉ. Que s'inicie urgentment l'estudi i la implantació d'un Pla municipal especial de
Neteja especialitzada en les zones cèntriques i  comercials del  municipi.  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.

HUITÉ. Que es reforce l'atenció i  assistència a les persones majors en situació de
soledat i a col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió. S'habilitarà una línia municipal
d'assistència  i  atenció  psicològica telefònica.  Entre  les seues funcions,  estarà  la  de
gestionar un servei municipal de menjar a domicili,  en col·laboració amb Creu Roja,
Protecció Civil i altres organitzacions socials.

NOVÉ.   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.

DÈCIM:  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.

Per  a  l'avaluació  permanent  de  la  crisi  en  el  municipi  i  el  seguiment  de  l'aplicació
d'aquestes mesures es crearà un Comité de Crisi amb representació de tots els grups
municipals. Entre les seues principals funcions, estarà la de garantir la dotació dels 
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Equips  de  Protecció  Individual  a  totes  les  treballadores  i  treballadors  públics  en  el
municipi.
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