
    
 

 

Moció de mesures per tal de mitigar l’impacte 
econòmic i social del Covid-19 

 
 
A dia d’avui tots som prou conscients, que som davant d’unes de les crisis més 
importants que ens ha tocat patir. Una crisi sanitària molt greu, com també una 
crisi econòmica que afectarà a la nostra societat i al nostre sistema tal i com els 
coneixíem fins ara. 
 

Estem vivint coses que no haguéssim imaginat mai que passarien, una part de la 
població morint, hospitals col·lapsats, gent perdent la feina, i un confinament que 
a hores d’ara no sa- bem quan i com acabarà de forma definitiva i com podrem 
combatre la malaltia. 

 

Aquesta crisi esta afectant a milers de famílies per EROS i ERTOS, als nostres 
autònoms, bo- tiguers, restauradors, petites i mitjanes empreses i a diferents 
col·lectius especialment vulne- rables. 

 

Cal tenir en compte qui també en patirà les conseqüències, un dels valors més 
importants que tenim a la nostra ciutat, el nostre teixit associatiu que necessitarà 
no només tot el nostre suport sinó també els nostres esforços a tots els nivells, per 
tant, cal vetllar per les nostres entitats culturals, clubs, entitats esportives, 
associacions, col·lectius, ampes, etc. 

 

Per tot l’exposat volem mostrar el nostre suport a l’equip de govern davant 
aquesta compli- cada situació. Creiem que davant del moment tant difícil en 
què ens trobem hem de ser capaços de treure el millor de tots nosaltres i de la 
nostra responsabilitat política per posar- ho al servei dels nostres veïns i veïnes. 

 

Cal treballar ja sobre el futur que ens espera i és per això que el Grup municipal 
d’Esquerra Republicana-Ara Ripollet-AM posem en consideració del ple, el 
següents acords: 

 



    
 
 

PRIMER: Elaboració i aprovació d’un pla de reactivació econòmica local. 
 
SEGON: Creació d’una Comissió de Salut formada pels portaveus de tots els grups 
munici- pals, tècnics de l’Ajuntament, representants dels centres de salut del 
municipi i col·- lectius locals que es puguin considerar d’interès en la comissió. 

TERCER: Creació d’una taula de reactivació econòmica i social formada pels 
portaveus dels grups municipals, tècnics de l’ajuntament, Unió de comerciants de 
Ripollet, gremi d’Hosteleria, Pimes, associacions que representin a diferents 
col·lectius de la nostra ciutat (aturats, sindicats, immigrants, habitatge, etc). 

QUART: Creació d’un pla de xoc social i econòmic consensuat amb els membres de la 
Taula. 

CINQUÈ: Obertura d’una oficina municipal específica i un portal web municipal 
sobre totes les informacions relacionades amb el Covid-19 i les mesures de suport i 
ajudes de dife- rents organismes on s’atenguin. 

SISÈ: Dotació d'una partida econòmica per tal de dur-ho a terme. 
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