Propostes que Esquerra Republicana fa arribar al govern de Ripollet per a pal·liar els
efectes sanitaris, socials i econòmics que la crisi del Coronavirus generarà al municipi.
Malauradament, ja es una previsió compartida per tothom que aquesta crisi sanitària deixarà, un cop
acabada, una situació d’enorme impacte econòmic i social que es pot allargar anys. Creiem que la millor
manera d’afrontar aquesta crisi que s’apropa és anticipar-nos en la mesura del possible a la situació. Ens
consta per la informació que ens heu anat transmetent que internament, a nivell de govern municipal, ja
ho esteu treballant. Tot i així creiem que davant d’aquesta situació, és més important que mai comptar
amb un Ajuntament el més fort possible, amb les millors eines i recursos dels quals puguem disposar. És
per aquest motiu i amb aquesta intenció que des d’Esquerra Republicana us fem arribar un parell de
propostes que demanem que considereu i estudieu la seva viabilitat.
1- La creació d’una Comissió de Salut formada pels portaveus de tots els grups municipals, tècnics de
l’Ajuntament, representants dels centres de salut del municipi i col·lectius locals que es puguin considerar
d’interès en la comissió.
2- La creació d’una Comissió Econòmica formada pels portaveus de tots els grups municipals, tècnics de
l’Ajuntament, representants sindicals, representants de comerciants i PIMES i col·lectius locals que es
puguin considerar d’interès en la comissió. La finalitat d’aquesta comissió és valorar diferents propostes i
acordar mesures així com la creació d’un Pla econòmic i social de contingències per pal·liar els efectes
molt negatius que probablement aquesta crisi portarà al nostre municipi.
Des d’Esquerra Republicana creiem que ens toca viure temps complicats i ara més que mai les condicions
de vida de part de la nostra ciutadania dependran de les decisions que prengui aquest Ajuntament. Una
bona política forta i constructiva pot arribar a millorar el futur de molta gent de Ripollet.

Cordialment,
Grup municipal d'ERC–ARA Ripollet

