
 
 
Resum de mesures socials i econòmiques que el GM d’ERC-AM proposa           
implementar per reactivar Riudoms davant la crisi del Covid-19 
10 de maig de 2020 
 
Aquest document recull les mesures ja presentades pel GM d’ERC-AM en documents            
anteriors (17 de març, 15 d’abril i 27 d’abril). Algunes d’elles han estat actualitzades tenint               
en compte la situació canviant. D’altra banda, també s’han afegit algunes noves mesures.             
Sigui com sigui, si l’evolució de la situació així ho requereix, el GM d’ERC-AM plantejarà               
noves propostes. 
 
1. EMERGÈNCIA SANITÀRIA  
 
1.1. Subministrar el material de protecció que necessiten els negocis 
Que l’Ajuntament de Riudoms assumeixi la despesa de comprar i subministrar als negocis             
locals el material de protecció necessari (mascaretes, guants, bates, gel desinfectant, etc.)            
durant un període de temps prudencial. Això suposaria un doble alleujament pels negocis:             
l’econòmic, però també el de gestionar tota aquesta tasca. En aquest sentit, l’Ajuntament de              
Riudoms pot fer la compra de manera centralitzada -si cal, en coordinació amb             
administracions superiors- i aconseguir un millor preu. 
 
1.2. Formar els negocis per assegurar la màxima prevenció possible 
És important que els negocis que estan de cara al públic sàpiguen bé com utilitzar tot el                 
material de protecció i com fer una atenció al públic que asseguri unes bones mesures de                
prevenció. També és clau conscienciar-los de la importància de no abaixar el nivell             
d’exigència en les mesures de prevenció. Per això cal que l’Ajuntament els faci un              
assessorament continuat durant les primeres setmanes que ja puguin tornar a obrir. Si             
l’Ajuntament no disposa d’una persona amb aquests coneixements, caldria que en formés o             
contractés una per tal que pugui fer aquesta tasca. 
 
2. EMERGÈNCIA SOCIAL 
 
2.1. Flexibilitzar els impostos municipals 
Estudiar un pla individualitzat a qui ho sol·licita per ajornar o fraccionar els impostos              
sense recàrrecs. A la vegada, estudiar la possibilitat de modificar el calendari fiscal per tal               
d’ajornar el pagament d'alguns tributs.  
 
2.2. Reduir o eliminar la taxa d’aigua 
Tenint en compte que el servei d’abastament d’aigua potable és de titularitat i gestió              
municipal, que l’Ajuntament fixi ajuts o la gratuïtat de l’aigua a les famílies en vulnerabilitat               
econòmica. 
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2.3. Ampliar el subministrament d’aliments  
Establir un programa per garantir una alimentació correcta a persones en risc d'exclusió             
social, per exemple per complementar les beques menjador. Això ha d’incloure una            
partida de subministrament d’aliments per a situacions de risc i una ampliació de la              
subvenció nominativa a Cáritas. Aquesta entitat ha vist incrementar al voltant d’un 40%             
les peticions d’ajuda d’aliments i també preveu un augment d’ajudes per fer front al              
pagament de factures de serveis bàsics. 
 
2.4. Reforçar els recursos destinats a Serveis Socials 
Augmentar la partida destinada a serveis socials -servei ofert a través del Consell             
Comarcal- i, en cas de ser necessari, incorporar durant uns mesos una persona             
treballadora social dedicada exclusivament als serveis socials de Riudoms, que ja s’està            
veient que tenen un clar repunt.  
 
2.5. Donar suport en l’àmbit educatiu  
Vetllar -en coordinació amb el Departament d’Educació i Serveis Socials del Consell            
Comarcal- per garantir que els escolars de Riudoms tinguin accés a internet i a un               
ordinador/tauleta per poder seguir el curs en unes condicions mínimament adequades. Si            
cal i és possible, que l’Ajuntament posi a disposició material informàtic propi.  
 
En aquesta línia de donar suport a l’àmbit educatiu, també cal organitzar un Consell              
Escolar -si cal telemàtic- per avaluar la situació educativa municipal. 
 
2.6. Potenciar l’educació en temps de lleure 
En cas que les restriccions sanitàries permetin organitzar l’Escola de Lleure d’aquest            
estiu, cal potenciar-la al màxim possible després d’un curs escolar atípic. Cal destinar-hi             
recursos per arribar al màxim nombre de riudomencs possible. En resum, fer una Escola              
de Lleure amb més becats i amb més elements educatius. El mateix es pot aplicar per al                 
servei de piscina municipal. 
 
3. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I FOMENT DE L’OCUPACIÓ 
 
3.1. Avançar el pagament de factures a proveïdors 
Que l’Ajuntament avanci els pagaments pendents als autònoms i petites i mitjanes            
empreses per dotar-les de liquiditat. No podem trencar la cadena de pagaments. 

 
3.2. Destinar una partida urgent a l’impuls de l’ocupació 
Segons les dades oficials, els mesos de març i abril, 61 persones de Riudoms s’han               
quedat sense feina arran d’aquesta crisi i probablement aquesta xifra augmentarà. Cal            
posar recursos per ajudar-les a tornar al mercat laboral i fer-ho en coordinació amb la               
resta d’administracions superiors. 
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3.3. Destinar un mínim de 30.000 euros a ajuts a comerços i serveis de proximitat 
Crear una partida extraordinària de subvencions directes a establiments de proximitat           
afectats pel Covid-19: comerços, bars, restaurants, perruqueries, centres formatius,         
tallers i, en general, tots els establiment a peu de carrer. Altres municipis, com Valls, ja ho                 
estan fent.  
 
3.4. Reduir les taxes als establiments: terrasses, residus comercials i aigua 
En el primer paquet de mesures aprovat per l’Ajuntament es va dictaminar que bars i               
restaurants no pagarien la taxa de terrasses mentre no les poguessin utilitzar i també que               
els establiments no pagarien la taxa de recollida de residus comercials mentre duri l’estat              
d’alarma. En el cas de la taxa de terrasses cal que l'exempció s’allargui -com a mínim-                
durant tot el 2020. També plantegem bonificar íntegrament la factura d'aigua als titulars             
d'establiments per a tot el 2020.  
 
En cas que hi hagi traves administratives per aplicar aquestes mesures, trobar fórmules             
que permetin fer-ho, com ara modificacions d’ordenances. 
 
D’altra banda, aquests beneficis han de recaure sobre els propietaris del negoci, que són              
els que han patit els efectes del coronavirus, i no sobre els propietaris dels locals en cas                 
que aquests siguin de lloguer. 
 
3.5. Ampliar terrasses de bars i restaurants 
Les restriccions derivades de la crisi sanitària fan que es limiti l’ocupació a l’interior de               
bars i restaurants i també a les seves terrasses. Per compensar aquesta limitació cal              
permetre ampliar les terrasses als establiments afectats, cosa que els facilitaria           
augmentar la clientela i, a la vegada, mantenir les normes de seguretat sanitàries. Per              
fer-ho, l’Ajuntament ha d’estudiar cas per cas com cedir a bars i restaurants més espai en                
zones públiques properes al local. 
 
3.6. Augmentar la promoció del teixit econòmic local 
Cal fer una aposta encara més forta per la promoció d’un model de consum de proximitat                
i de productors locals. En aquest sentit, és necessari agilitzar la posada en marxa d’una               
web i una aplicació sobre el teixit econòmic local: comerços, empreses i sector de la               
restauració local. 
 
3.7. Crear una línia d’ajuts a la innovació comercial en l’àmbit digital 
Aquesta crisi ha evidenciat que el petit comerç també pot vendre en línia. De fet, al nostre                 
municipi ha augmentat l’ús comercial d’eines com WhatsApp i Bizum. Per seguir potenciant             
aquests canals de venda i ajudar a guanyar competitivitat al comerç local, cal posar en               
marxa una línia d’ajuts destinada al comerç local amb l’objectiu de potenciar la venda en               
línia. 
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3.8. Incorporar un tècnic/a de dinamització econòmica 
La incorporació d’un tècnic de dinamització econòmica de manera immediata és clau per             
donar assessorament en totes les mesures econòmiques que posi en marxa l’Ajuntament            
de Riudoms i d’altres administracions superiors. Seran uns mesos en què es generaran             
molts dubtes per saber com accedir a línies d’ajut i projectes d’impuls comercial i, per               
tant, és clau una figura d’aquest tipus. A més, també hauria de poder assessorar en               
matèria de drets laborals. Aquest tècnic hauria d’atendre qualsevol persona física,           
autònom, empresari, treballador, etc. afectat per la crisi econòmica derivada del           
coronavirus. 
 
3.9. Modificar el pressupost de l’Ajuntament per a aquest 2020 
El pressupost es va aprovar el gener passat, però és evident que caldrà introduir-hi              
canvis en clau social i de dinamització econòmica per fer front a l’impacte del coronavirus.               
Hi ha inversions i despeses que es van anunciar en el seu dia i que ara no poden ser                   
prioritàries. De fet, hi ha partides que quedaran sense executar i que cal reorientar, molt               
especialment tot allò que fa referència al capítol de festes i activitats públiques. El mateix               
caldrà fer a l’hora de decidir com s’utilitzen els diners no gastats del 2019. 
 
En aquest sentit, el govern municipal hauria de fer arribar al conjunt dels grups municipals               
un primer informe econòmic amb cinc elements principals: 
 

● Despeses no realitzades ja que el coronavirus ho ha impossibilitat i que tampoc es              
podran realitzar durant el 2020, especialment en l’àmbit festiu i públic. 

● Descens d’ingressos per la suspensió o exempció -segons el cas- de cobrament            
d’impostos, taxes i preus públics. 

● Despeses sobrevingudes per afrontar la crisi del coronavirus en múltiples àmbits:           
sanitari, seguretat pública, organització administrativa, etc. Per exemple, els         
16.000 euros que el consistori ha anunciat que s’han invertit en material de             
protecció. 

● Situació de la liquiditat de la tresoreria de l’Ajuntament. 
● Recursos econòmics de què disposarà l’Ajuntament aquest 2020 per destinar a           

mesures de reactivació social i econòmica. 
 
És evident que aquest informe no pot ser definitiu, però sí que caldria fer arribar en el                 
termini de 15 dies un informe orientatiu per tal de ser conscients de l’impacte del               
coronavirus i del marge que té l’Ajuntament per modificar el pressupost del 2020. 
 
4. IMPULS DE LES POLÍTIQUES DE SALUT I BENESTAR SOCIAL 
 
4.1. Crear el Consell Municipal de Salut i Benestar Social  
Aquesta crisi, demostra que cal fer un pas endavant en la coordinació i impuls de les                
polítiques de salut, també a nivell local. En aquest sentit, és clau la creació del Consell                
Municipal de Salut i Benestar Social, un organisme que ha de reunir tots els agents locals  
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de referència d’aquests dos àmbits: regidories; CAP de Riudoms; entitats que treballen            
àmbits com la salut, l’esport o l’educació; farmàcies; etc. De fet, aquesta proposta la vam               
fer just abans de la crisi del coronavirus i va quedar aturada. 
 
5. IDENTITAT CULTURAL I FESTIVA 
 
5.1. Garantir els elements culturals i festius que donen identitat a Riudoms 
S’apropen unes dates marcades per múltiples festes socials, culturals i reivindicatives:           
Sant Joan, Barris i Sant Jaume. Arran de la situació actual és possible que algunes no es                 
puguin celebrar o que no es facin de la manera habitual. Per això, sempre que sigui                
possible, caldria trobar fórmules que -respectant les mesures sanitàries- permetin          
mantenir l’esperit d’aquestes festes i el fort vincle emocional que generen a Riudoms.             
Això s’hauria de fer en coordinació amb les entitats implicades. 
 
6. COMUNICACIÓ EFICIENT  
 
6.1. Renovar la pàgina web de l’Ajuntament 
En situacions de crisi com la que estem vivint és essencial disposar d’una informació veraç,               
transparent i àgil. De la mateixa manera, és clau que aquesta informació es pugui consultar               
de manera senzilla i entenedora. A més, aquesta crisi ha evidenciat la importància de la               
comunicació digital per arribar de manera massiva a una part majoritària dels ciutadans. Per              
això cal que l’Ajuntament renovi la seva pàgina web, ja que té una usabilitat clarament               
deficient. Ho demostra l’espai sobre el Covid-19 que s’ha creat al web de l’Ajuntament i que                
és confús.  
 
6.2. Retransmetre els plens en directe 
Aquesta crisi ha evidenciat la necessitat de generar proximitat i transparència entre qui té la               
funció de prendre i implementar les decisions (Ajuntament) i el conjunt de la ciutadania. Per               
això cal que els elements més rellevants de la vida institucional de l’Ajuntament             
–especialment els plens- es puguin retransmetre en directe i en línia per arribar de manera               
fácil a una majoria dels riudomencs.  
 
7. RECUPERACIÓ DE L’ACTIVITAT INSTITUCIONAL 
 
7.1. Ple monogràfic sobre el Covid-19 
Cal la celebració tant aviat com sigui possible d’un Ple monogràfic centrat en la resposta               
que hem de donar per fer front a la crisi del Covid-19. Hauria de servir per activar les                  
mesures que calgui passar pel Ple i també per fer un reconeixement merescut a tots els                
col·lectius implicats en la resolució d’aquesta situació. Si és possible, aquest Ple s’hauria de              
fer coincidint amb el Ple ordinari previst pel 21 de maig. Si és necessari, de manera                
telemàtica i gràcies a les eines que ofereixen administracions superiors. 
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