
 

 

 

AL IL.LUSTRÍSSIM SENYOR ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE GUISSONA 

 

Verónica Serrulla i Lorente, en nom del grup municipal d’Equerra Republicana de 
Catalunya a l’emparament del que disposen els art. 91.4 i 97.2 RD 2568/1086, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova ROF, demana que s’inclogui dins de l’ordre del dia del 
proper ple municipal, la següent: 

 
 

MOCIÓ 
 

PER A LA RECUPERACIÓ  DE L’ACTIVITAT CULTURAL A GUISSONA 

 

Atès que els teatres, els museus, que fan alhora la funció de sales d’exposicions i/o 
concerts, les associacions culturals… han  reduït de manera sensible els seus ingressos 
arreu, precisament en aquesta època de l’any on proliferen les activitats culturals i 
festives, moltes d’elles als carrers i places de la nostra vila.  

 
Atès que l’Ajuntament de Guissona  és l’administració més activa en les polítiques 
culturals de la vila i per tant, primer interessat en aplicar mesures en favor de la 
subsistència dels sectors culturals.  
 
Atès que en les circumstàncies actuals res garanteix que les partides dels recentment 
signats pressupostos de la Generalitat destinades a animar el sector cultural acabin 
destinades a aquest. 
 

Atès el compromís amb la cultura que sempre ha caracteritzat aquest municipi i el seu 
consistori, 

 

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, proposa els següents 

 

ACORDS:  

 

PRIMER.-  Que l’administració local declari la cultura com a bé de primera necessitat.  
 
SEGON.-  Que mantingui  els  compromisos adquirits amb els sectors culturals de la vila, 
programacions culturals, contractes amb artistes, subvencions.... Proposem, per tant, la 
no cancel·lació d’actuacions i esdeveniments culturals en general, sinó ajornar-los i/o re 
programar-los. 



TERCER.- Pel que fa als tributs municipals, quan els titulars siguin institucions culturals,  
estudiar una possible reducció dels mateixos o establir una moratòria d’entre sis mesos i 
un any a comptar des de la normalització de la situació. En cap cas s’haurien de 
carregar amb interessos de demora.  
 
QUART- Garantir la continuïtat dels contractes laborals i mercantils del personal docent i 
no docent de les escoles de formació artística de titularitat municipal, tant si el servei es 
presta en gestió directa com si es fa de forma indirecta, evitant els ERTOS en aquests 
centres. Això inclou la plantilla estable i també la menys estable, si n’hi hagués, i que fos 
es contractada per hores. A aquest respecte es demanar al departament d’educació 
de la Generalitat i a altres administracions que es comprometin en el compliment 
d’aquestes mesures.   
 
CINQUÈ.- Instar, si s’escau al conjunt d’administracions comarcals i provincials a agilitzar 
els pagaments pendents per part de les mateixes.  
 
SISÈ.- Es demana a aquest ajuntament que valori la possibilitat d’assumir el pagament 
de lloguers, i recursos bàsics (telecomunicacions, aigua, llum, gas, electricitat, 
assegurances, etc.) a aquells artistes locals o associacions que hagin deixat  de 
percebre ingressos durant la crisi sanitària.   
 
SETÈ.- L’ajuntament es compromet a realitzar actuacions per tal d’incentivar el consum 
cultural una vegada superada la crisis sanitària. Aquestes accions es dedicaran 
prioritàriament a col·lectius més necessitats, com la gent gran, els joves i els aturats.  
 
VUITÈ.- L’administració local, en la mesura de les seves possibilitats, incrementarà els seus 
fons destinats a la compra de llibres per a la biblioteca i altres serveis educatius i culturals. 
Aquestes compres s’haurien de fer a les llibreries i comerços de proximitat.     
 
 
Guissona, 8 de juliol de 2020 

 

 

Signat: Josep Esquerra i Aldoma 

Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 


