ACORD DE CIUTAT PER REIMPULSAR VILAFRANCA DAVANT LA CRISI
SANITÀRIA, A TRAVÉS DE LA CREACIÓ D’UN PLA DE XOC DE MESURES
SOCIALS I ECONÒMIQUES URGENTS DE SUPORT A LA CIUTADANIA I ELS
SECTORS ECONÒMICS DE LA VILA.
Aprovat per unanimitat dels regidors del Consistori, en sessió plenària del 5 de maig
de 2020.

Vivim una situació excepcional. La pandèmia provocada per la COVID-19 ha
desencadenat una crisi sanitària, social, econòmica i humanitària que ha requerit
implementar mesures d’emergència en tots els àmbits i institucions, també per part del
conjunt de ciutadans i ciutadanes de la nostra vila.
Som davant d'un moment transcendent de la nostra història i hem d'estar a
l'alçada, des de la responsabilitat col·lectiva i individual i on no hi caben iniciatives
aïllades.
Totes les accions han de ser globals, concertades i coordinades entre els
diferents agents institucionals, polítics, econòmics i socials del nostre país.
Els ajuntaments som l'Administració més propera a la ciutadania, la primera
porta d'accés a les seves necessitats, i som els que gestionem i executem la majoria
de les decisions preses per altres administracions. A hores d'ara, més que mai, és
necessària una total coordinació, des de la complicitat i la lleialtat institucionals. Ens
cal, per això, disposar d'instruments efectius per donar resposta a totes les situacions
que està generant aquesta crisi.
Les diferents mesures adoptades pels ens locals amb escassos recursos,
esforç inesgotable i intel·ligència col·lectiva han de servir de referent per altres
administracions en l'actuació i l'abordatge de la pandèmia, la desescalada i la
recuperació social i econòmica, des del diàleg permanent i la coordinació i cooperació
institucional. Precisament, des dels municipis és on s'han teixit respostes unitàries a la
pandèmia: iniciatives solidàries, creatives, de voluntariat, xarxes comunitàries, i totes
s'han alineat amb els ens locals per superar l’emergència sanitària, atenent els
contagis, cuidant i vetllant especialment per les persones més vulnerables.
La crisi que ha originat la irrupció de la COVID-19 és de grans magnituds pel
que fa a tot els àmbits de la nostra societat, sobretot en els camps de la sanitat,
serveis a les persones, l’economia i l’àmbit social. Molts autònoms i petites i mitjanes
empreses han hagut d’abaixar la persiana o reduir la seva activitat, i milers de
persones han perdut els seus llocs de feina i per tant es troben en situacions límit com
per exemple la de no poder pagar els lloguers de casa seva, la de no poder fer front a
les factures dels subministraments o la de no poder comprar els productes més bàsics.

Davant d’aquesta situació caldrà que destinem recursos públics per tal de
garantir les necessitats bàsiques d’una gran part de la població. Moltes d’aquestes
demandes s’hauran de vehicular a través de les entitats locals, que són les
administracions més properes als ciutadans i les que poden detectar amb més facilitat
les necessitats de les persones i donar-hi resposta.
És per això que cal dotar de recursos als ajuntaments per fer front a
l’emergència social i econòmica generada per la crisi sanitària i donar una resposta
àgil a les demandes bàsiques de la població. Cal exigir que es modifiquin les lleis i
s'anul·lin tots aquells articles que ho han de fer possible: l'article 135 de la constitució
espanyola, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local i la Llei
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, són normatives que ara
impedeixen als Ajuntaments lluitar contra la crisi que vindrà, com necessiten.
Regles fiscals que es van introduir arran d’aquestes lleis, com l’equilibri
pressupostari i la regla de la despesa, limiten el creixement de la despesa pública
malgrat que els ajuntaments tinguin recursos econòmics, fet que limita la capacitat de
donar resposta a una situació d’emergència social. En aquest sentit, cal que els
ajuntaments puguin disposar de tots els seus romanents de tresoreria amb total
llibertat per fer front a les necessitats que hem indicat anteriorment.
Creiem que és necessari que es retorni urgentment als ajuntaments les
competències en matèria de serveis públics que es van perdre amb l’entrada en vigor
d’aquestes lleis, i es reafirmi l'autonomia municipal, entesa com la capacitat de decisió
en tots els àmbits de la vida ciutadana; sense perjudici de la necessària coordinació de
competències entre administracions, sota els principis de qualitat del servei, proximitat
i subsidiarietat.
Per tot el que s’ha exposat, tots els Grups Municipals de l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès, proposem al Ple de l’Ajuntament de Vilafranca l’adopció dels
següents acords:

ACORDS:
Mesures generals que afecten a l’àmbit municipal
1. Demanar la participació i planificació conjunta dels ajuntaments amb el
govern de l'Estat i el govern de la Generalitat i el calendari del desconfinament, que
necessàriament haurà de ser gradual i amb les màximes garanties sanitàries.

2. Instar el Govern de l’Estat a que modifiqui les lleis existents per tal que el
món local pugui mobilitzar els seus superàvits i romanents disponibles sense
limitacions, així com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat
pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten
l’autonomia local; garantir les aportacions previstes de les administracions
supramunicipals per a l'any 2020 i posteriors, i poder-les ampliar per les noves
necessitats que generarà la crisi; contractar persones sense les actuals limitacions,
especialment per a donar una resposta efectiva a l’actual crisi econòmica i social que
tenim ja avui; i redefinir els programes destinats a actuacions municipals o els nous
programes de finançament europeu del període 2021-2027.
3. Instar el Govern de l'Estat a l'eliminació de la taxa de reposició per als
Ajuntaments que permetrà una eficaç prestació dels serveis públics davant de
l'existència de nombroses vacants a les plantilles i l'envelliment de les mateixes.
4. Instar el govern de la Generalitat a l'aprovació d'un pla de liquiditat
extraordinari per als ens locals, al marge dels Fons de Cooperació Local, destinat a la
recuperació social i econòmica dels municipis atenent a les seves particularitats:
nombre de població, col·lectius amb risc d’exclusió, impacte de l’emergència sanitària,
destrucció de llocs de treball, taxa d’atur de la població, tancament de pimes,
cooperatives o comerços locals.
5. Instar el Govern de Catalunya a l'aprovació d'un pla de reconstrucció social i
econòmica que defineixi les inversions previstes i impulsi actuacions normatives,
econòmiques i de tot tipus per protegir els col·lectius vulnerables (en aquesta línia, i
per donar resposta a les noves necessitats cal que es replantegin els contractes
programa de manera immediata i sostinguda en el temps) i impulsar sectors vitals com
les petites i mitjanes empreses (de proximitat, ètica, social i ecològicament
respectuoses), l’economia social i solidària, i els autònoms: nova Llei de Governs i
Finances Locals i una nova generació de plans de millora de barris i pobles que
refonguin la rehabilitació energètica i la inclusió social.
6. Reiterar el nostre compromís de posar-nos a disposició dels governs de la
Generalitat i de l’Estat, amb tota l’exigència i des de la lleialtat institucional, des del
diàleg i la cooperació de les actuacions a desenvolupar i els instem a crear els
mecanismes de col·laboració permanent amb el món local evitant la confrontació i
reforçant els canals de concertació i de comunicació transparents.
7.Instar el Govern de l’Estat perquè impulsi una modificació de l’article 135 de
la Constitució Espanyola per tal que es prioritzin les necessitats de la població i es
protegeixi el nostre sistema de sanitat pública.

8. Reclamar a l’Estat que impulsi la millora del finançament dels municipis, per
a què els ajuntaments tinguem liquiditat suficient per fer front a les nostres inversions
en les polítiques socials i econòmiques que haurem d’assumir per revertir la crisi social
i econòmica.

Mesures específiques per al municipi de Vilafranca.
9. Generar un acord per reimpulsar Vilafranca, amb la creació de taules de
treball, noves o a partir dels diferents consells i comissions de participació municipal,
on hi hagi representants de tots els partits polítics, sindicats, entitats relacionades amb
els diferents àmbits i amb la participació ciutadana, per a consensuar mesures i
propostes per lluitar contra els efectes de la pandèmia, que contribueixi a la
recuperació social, econòmica i cultural de la vila, i dels seus veïns i veïnes.
10. El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca en la seva totalitat encapçalarà aquest
acord, i contemplarà les modificacions pressupostàries necessàries del 2020 per fer
front a les mesures que es vagin acordant. També es revisaran les Ordenances
Fiscals del 2020 per tal d’establir les mesures que es puguin aplicar ja per ajudar a
aquelles activitats i persones més afectades per aquesta crisi. Entre les mesures que
es puguin plantejar es prioritzaran les següents:
11. Ampliar els recursos econòmics destinats a ajudar a les despeses de
primera necessitat dels veïns i veïnes que es trobin en situació de vulnerabilitat, que
medicaments, higiene i serveis funeraris. Tant mateix, exigir a les companyies
subministradores d’aquests serveis (aigua, llum i gas) que es facin corresponsables
d’aquest suport a les famílies.
12. Suspendre el pagament del subministrament bàsic de l’aigua de gestió
municipal per a grups d’unitats de convivència en situació de vulnerabilitat o en risc
d’exclusió social mentre duri la situació de crisi.
13. Crear una línia d'ajuts al pagament de lloguer per a famílies i persones en
situació de vulnerabilitat econòmica, quan s’hagi produït una reducció d’ingressos a la
llar (per pèrdua de lloc de treball, ERTO, etc.).
14. Suspendre de manera immediata el pagament dels lloguers dels pisos
socials de l’Ajuntament mentre duri la situació de crisi econòmica provocada per la
pandèmia, per a aquelles famílies que hagin vist reduïts els seus ingressos, i/o
incrementada la seva problemàtica social, derivats per la situació de la crisi sanitària.

15. Activar un servei d’informació i mediació en l’habitatge, que entre d’altres
funcions, estarà destinat a informar de les possibilitats de cada situació i promoure un
acord entre llogaters i propietaris d’habitatges a Vilafranca per tal d'aconseguir reduir o
ajornar el pagament del lloguer mentre durin les conseqüències derivades dels efectes
de la pandèmia.
16. Ampliar els convenis amb les entitats socials i culturals de la vila que es
consideri necessari, perquè puguin seguir donant cobertura a les necessitats socials
de la vila, ara incrementades per la crisi de la pandèmia. De la mateixa manera,
mantenint les partides dedicades a cultura, esport i lleure i adaptar-les a la nova
situació, treballant conjuntament amb les entitats que formen part d’aquests àmbits.
17. Dins les possibilitats pressupostàries, adquirir habitatges o l’usdefruit
d’aquests per ampliar el parc municipal d’habitatges de protecció. Com a mesura, es
proposa sol·licitar les subvencions que ofereix l’Estat a través del Plan Estatal de la
Vivienda 2018-2021. Paral·lelament, reforçar el Programa de Rehabilitació
d’Habitatges amb finalitat social enfocant la vessant d’ocupació de persones en
situació d’atur.
18. Reduir o, fins i tot, eliminar de forma temporal ja aquest any 2020, les taxes
d’ocupació de la via pública per a les activitats econòmiques que s’han vist més
afectades, especialment les relacionades amb l’hostaleria (taxa per ocupació amb
taules i cadires).
19. Revisar la resta de taxes municipals del 2020, aquelles que sigui possible
fer-ho legalment, per tal d’ajustar-les a la situació actual derivada de la crisi sanitària.
20. Modificar el pressupost municipal per a incrementar els recursos a les àrees
socials de l’Ajuntament i poder fer efectives les polítiques que calen per fer front a la
crisi generada per la COVID, en matèria social i d’habitatge.
21. Modificar el pressupost municipal per a incrementar els recursos a les àrees
econòmiques, prioritàriament a polítiques d’ocupació i laborals, promoció econòmica
(especialment al comerç i productors locals), a la cultura i aquelles activitats que
promoguin la reactivació econòmica i social a la vila.
22. Promoure nous plans d'ocupació amb recursos propis que permetin accedir
al món laboral a persones en situació social vulnerable, que han perdut la seva feina
durant aquestes setmanes i que s’han quedat sense ingressos familiars, o que han vist
reduïts dràsticament aquests.

23. Activar immediatament l’Oficina d’Atenció Empresarial, per tal d’informar de
les mesures que porti a terme l’Ajuntament de Vilafranca i les altres administracions,
promoure la recuperació de les activitats més afectades per aquesta crisi, i facilitar
l’impuls de noves activitats econòmiques al nostre municipi.
24. Dins els espais d’atenció ciutadana, oferir una atenció específica
d’informació i assessorament (presencial, telefònica i telemàtica) a les persones
afectades econòmica, social i sanitàriament per la crisi sanitària, dotant aquests espais
dels recursos humans i materials necessaris. Aquesta atenció es coordinarà amb
d’altres oficines de gestió municipal i supramunicipal.
25. Junt amb aquesta atenció, serà necessari disposar de la creació d’un
Observatori que estudiï, planifiqui i doni respostes a curt, mig i llarg termini per pal·liar
els efectes de la crisis generada per la COVID-19. Aquest Observatori es treballarà
conjuntament a altres administracions del nostre territori.
26. Col·laborar amb el Departament d’Educació per tal de garantir l’equitat
educativa i formativa, dins i fora de l’escola i, sobretot, i eliminar l’escletxa digital entre
els infants i joves. De la mateixa manera, l’Ajuntament implementarà les eines per tal
de garantir el lleure educatiu d'estiu per a tots els infants i joves.
27. Donar tot el suport necessari als processos d’implementació de la Renda
Garantida de Ciutadania de recent aprovació així com en la de l’Ingrés Mínim Vital (o
equivalent), un cop estigui aprovat.
28. Incrementar els recursos destinats a la prevenció de salut per evitar
l’expansió de contagis, tant d'usuaris com de treballadors i treballadores de
l’Ajuntament i dels serveis contractats i col·laboradors.
29. Per tal d’implementar les mesures el més aviat possible, es portarà a
aprovació en el proper Ple municipal les modificacions necessàries del pressupost
vigent, modificar les ordenances fiscals que sigui possible, així com la modificació
d’altres normes municipals, per poder procedir a l’execució de les mesures que ho
necessitin de manera urgent.
Finalment, l’Ajuntament de Vilafranca vol expressar el reconeixement a tots els
professionals i voluntaris que aquestes setmanes han estat treballant incansablement
per tal de fer front als efectes derivats de l’episodi de pandèmia. L’Ajuntament de
Vilafranca vol també expressar el nostre condol a totes les famílies que han vist com
algun dels seus familiars propers han mort durant aquestes setmanes i que,
lamentablement, no han pogut estar al seu costat en aquests moments tan complicats.

