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ACORD 
  
Número d’expedient: SGMP2020000013 
  
El Ple, en sessió ordinària celebrada en data 5 de novembre de 2020, ha 
aprovat per majoria absoluta, el següent acord: 
  
“Moció sobre l'aprovació d'un Pla de xoc de suport als sectors de 
l’hostaleria i la restauració, l’estètica, la formació i la cultura. 
  
L’actual escenari de pandèmia internacional i la consegüent situació 
d'emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 ha constatat les febleses de 
les nostres estructures econòmiques i ha posat en risc el sistema públic de 
salut i dels nostres serveis públics.  
 
La rapidesa en l'evolució del virus, a escala nacional i internacional, ha requerit 
de l'adopció de mesures excepcionals per fer front a aquesta conjuntura com 
van ser els diferents decrets de declaració d’estats d’alarma i el confinament de 
la població. La normativa estatal adoptada ha tingut com a objectiu estabilitzar 
l'ocupació i evitar la destrucció de llocs de treball i de la capacitat productiva del 
teixit empresarial. Per fer front a aquesta situació, el Govern de l’Estat va posar 
en marxa una bateria de mesures per donar suport al teixit productiu i social, 
minimitzar l'impacte negatiu i aconseguir sostenir una base sobre la qual 
impulsar al màxim l'activitat econòmica. Mitjançant diferents reials decrets llei 
s'ha implementat un conjunt de mesures de suport a la liquiditat, laborals i de 
sosteniment de rendes: suport als autònoms i empreses, pròrrogues dels 
expedients de regulació temporal, suspensió d’execucions hipotecàries, 
transferències extraordinàries a les comunitats autònomes, etc.  
 
En aquests moments, la situació del sector econòmic de la restauració, 
l’estètica la formació i la cultura és especialment greu, ja que van veure 
interrompuda la seva activitat a causa de les mesures de contenció de la 
pandèmia decretades pel Govern i fins i tot molts que no es van veure obligats 
a suspendre l'activitat, o l'han reprès després de l'estat d'alarma, han vist 
reduïda la seva facturació per la contracció de la demanda i les limitacions 
imposades a causa de la COVID-19, sense que la seva situació a dia d'avui 
hagi millorat.  
 
Els ens locals, en primera línia de la resistència, han suspès el pagament de 
taxes d’ocupació de domini públic, l’exempció o minoració de la taxa 
d’instal·lació de taules i cadires, l’ampliació dels terminis de pagament de taxes 
i impostos municipals, les subvencions a activitats econòmiques locals etc han 
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intentat, amb menys recursos que la resta d’administracions però amb voluntat i 
esforç han intentat pal·liar l’impacte en el sector. 
 
Els nous brots de la COVID-19, han fet que el govern de la Generalitat 
suspengui novament aquestes activitats temporalment amb la incertesa de si 
aquestes restriccions seran suficients per frenar els contagis. Una suspensió 
que hauria d’haver anat acompanyada amb el diàleg amb els sectors afectats 
per evitar la inseguretat i desconfiança. 
 
El decret llei aprovat pel Govern de la Generalitat que reparteix els costos entre 
arrendadors i arrendataris faculta els titulars dels negocis a iniciar una 
negociació amb els propietaris o propietàries dels immobles per establir, de 
mutu acord, una rebaixa de l’import de la mensualitat. L’acompanyament 
previst amb els paquets d’ajuts, resulten pal·liatives i insuficients per frenar la 
situació actual i la dels propers mesos, i més en sectors com la cultura, 
l’espectacle i la restauració que ja porten temps en agonia des de fa mesos.  
 

És per això que cal un pla de rescat més profund i de gran abast, que cal 
abordar-lo amb el diàleg necessari amb els gremis i sectors per valorar la 
política d’ajuts i els plans de reobertura i protecció.  
 

Ates el desconeixement científic de les causes o fonts reals de transmissió, i el 
fet que aquest perspectiva s’allargarà en el temps, cal treballar plans de 
reobertures, encara que parcials, o que limitin els aspectes que puguin ser 
considerats de major impacte. 
 
Tampoc no compartim la sensació que s’instal·la amb certa estigmatització dels 
sectors. Precisament és sectors com l’estètica, on tenen molta expertesa a 
prevenir la contaminació creuada, o la cobertura que han adoptat un alt nivell 
de compliment amb mesures per a la reducció de riscos higiènics i sanitaris i 
amb plans de contingència de prevenció de riscos i seguretat i salut. 
 
Reiterem el suport i reconeixement als sectors i l'esforç d'adaptació que han fet 
per a la represa de l’activitat amb el risc de milers de llocs de treball i uns locals 
imprescindibles per a la vida social i la cohesió dels pobles i ciutats. 

Per tot l’exposat, proposem al ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Instar el Govern de la Generalitat a aprovar un Pla Extraordinari de 
suport al Sector de l'Hostaleria i la Restauració, la Cultura i l’Estètica que 
contempli ajuts econòmics per a la recuperació i reactivació de l’activitat 
econòmica, així com la rebaixa o control dels lloguers. 
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Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a obrir diàleg amb els gremis i agents 
del diferents sectors, per pactar un pla de reactivació i de graduació de 
l’activitat per garantir uns mínims de funcionament de les activitats d’acord amb 
els criteris de salut.  
 
Tercer.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Montornès, amb els 
sectors locals de l’estètica, la cultura i la restauració, i a dotar partides 
pressupostàries que permetin contribuir amb les possibilitats pressupostàries 
d’enguany i del proper exercici, donant compliment al Pla Covid19.  
 

Quart.- Ampliar les cobertures inicials previstes al Pla Covid19 de l’Ajuntament 
de Montornès del Vallès, per a l’establiment de noves subvencions de les taxes 
i impostos municipals, a aquells titulars d’activitats econòmiques establertes al 
municipi que hagin vist tancada la seva activitat o bé hagin patit una reducció 
dels ingressos iguals o superiors al 70%, d’acord amb les mesures adoptades 
durant l’Estat d’Alarma. 
 

Cinquè.- Instar el Govern de l’Estat a l’ampliació de mesures com l'extensió de 
l'ajornament dels tributs i de la Seguretat Social, noves prestacions 
extraordinàries per cessament de l’activitat per a les persones autònomes que 
hagin de suspendre l’activitat o amb una caiguda d’ingressos que posi en risc 
de fallida el seu negoci. 
 
Sisè.- Traslladar els presents acords al Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo del Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, a les entitats 
municipalistes de Catalunya, a l’Associació de Comerciants de Montornès del 
Vallès i publicar-la a la revista municipal Montornès Viu.” 
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