FÈLIX LARROSA PIQUÉ com portaveu de grup del PSC i AMADOR
MARQUÉS ATÉS com portaveu del grup d’Unitat d’Aran, a l’empara del
què disposa l’art. 97.3 en relació al 91.4 del Reial Decret 2568/86 de 28 de
novembre, Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de
les Entitats Locals, sotmeten a la consideració del Ple de la Diputació la
següent

MOCIÓ DE RECOLZAMENT ALS TITULARS DE LES ACTIVITATS DE BAR,
RESTAURACIÓ I RESTA D´ACTIVITATS AFECTADES PEL TANCAMENT
COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES MESURES ADOPTADES PEL GOVERN
DE LA GENERALITAT I DE CREACIÓ D’AJUTS ECONÒMICS I TÈCNICS

Vista la Resolució del Departament de Salut SLT/2546/2020, de 15 d'octubre
(Modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre) , per la qual
s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Atès que las mesures adoptades per les esmentades normes suposen
l’obligació de tancar els establiments de bars i restaurants durant un període
mínim de 15 dies als que de moment s’hi ha afegit 15 dies mes prohibint servir
menjar o begudes en els locals exceptuant si és per emportar i consumir en el
domicili de cadascun. Així mateix, es prohibeix a les empreses la prestació de
serveis que impliquin un contacte personal proper (centres d’estètica,
massatgistes, etc).
A Catalunya, segons les últimes dades de afiliació a la seguretat social,
associats a l'activitat de restauració (bars i restaurants), hi ha 148.510
treballadors en el règim general i 49.848 en el règim especial de treballadors
autònoms (titulars de l'activitat). I, segons l'Associació d'Empreses de
Distribució i Logística de Begudes i Alimentació de Catalunya, la xifra total
s'eleva a 300.000 persones si es tenen en compte els treballadors del sector de
la distribució.
Foment del Treball estima que a Catalunya hi ha aproximadament 80.000 bars i
restaurants. La patronal Fecasarm xifra en 900 milions d'euros (780 milions
segons PIMEC), les pèrdues que hauran d'assumir únicament bars i
restaurants, mentre que els centres de bellesa, que donen feina a 6.000
persones a Catalunya –la majoria petites empresàries i autònomes– calculen
que deixaran d'ingressar 10 milions d'euros per cada setmana de tancament.
La Generalitat de Catalunya, per veu del seu President en funcions, Pere
Aragonès, va anunciar el dijous 15 d’octubre, la creació d'una línia de 40

milions d'euros en ajudes directes ampliable per als sectors afectats pel
tancament durant 15 dies. El sector de la restauració i les patronals
representatives de les activitats afectades pel tancament de la seva activitat i
les Càmeres de Comerç de Catalunya han criticat per insuficient aquestes
ajudes.
El sector de la restauració, bars i restaurants, que com les dades manifesten,
dona treball a milers de catalanes i catalans i assegura el benestar de
moltíssimes famílies arreu de Catalunya, torna a patir una mesura molt severa,
que implica una davallada en els seus ingressos que afectarà greument la seva
economia i la capacitat de poder fer front a les necessitats a curt i mig termini,
pel que fa pagaments a proveïdors, lloguer dels espais, pagament d’impostos,
etc.
Qualsevol mesura restrictiva en l’àmbit econòmic ha de venir acompanyada de
compensacions que pal·liïn la davallada d’ingressos que amb tota seguretat
patiran els titulars afectats per l’aplicació de la mesura restrictiva de tancament
de les seves activitats: bars, restaurants, centres d’estètica, massatgistes, etc; i
que repercutirà, si no s’adopten les mesures urgents que compensin amb
ajudes directes als sectors afectats i a les seves cadenes de subministrament,
a milers de llocs de treball que es veuran destruïts com a conseqüència del
tancament definitiu dels establiments.
Aquestes mesures cal contemplar-les tant en l’àmbit autonòmic com en l’àmbit
local i han de ser de caràcter urgent, com ja s’ha fet en altres actuacions de xoc
des del mes de març, inici de la pandèmia.
D’acord amb aquestes necessitats, el Grup del PSC i el grup UA proposen els
següents
ACORDS
PRIMER. Donar ple suport al col·lectiu de titulars d’activitats de restauració
(bars i restaurants) i resta d´activitats afectades , així com als treballadors i
treballadores, davant les mesures restrictives que impedeixen total o
parcialment la seva activitat econòmica i laboral.
SEGON. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a adoptar mesures
d’ajudes econòmiques compensatòries que amortitzin o minimitzin els efectes
reals en els ingressos de les activitats afectades pel tancament conseqüència
de la aplicació dels Acords del Departament de Salut.
TERCER. Instar a la Diputació de Lleida que redacti un pla de xoc de suport a
les empreses afectades en col·laboració amb les organitzacions empresarials,
Cambra de Comerç, Fecom, Pimec, Coell, Associació d’empreses familiars,
Federació d’Hostaleria i associacions de Dones Empresaries
QUART. Instar a la Diputació de Lleida a crear una ccomissió mixta de
seguiment de la que en formin part els representants dels organismes abans
esmentats així com un representant dels grups polítics d’aquesta diputació

CINQUÉ. Donar trasllat d’aquest acords a la Cambra de Comerç, Fecom,
Pimec, Coell, Associació d’empreses familiars, Federació d’Hostaleria i les
associacions de Dones Empresaries
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