Les propostes que hem treballat per incentivar el comerç
i la restauració local, i per ajudar les entitats del municipi
En vista de les noves restriccions que es van decretar durant aquesta tardor, el nostre grup municipal vam treballar
propostes de pràctiques que considerem que es poden implementar al nostre municipi per promoure el comerç i la
restauració local, i també per ajudar les entitats esportives i
culturals que van resultar afectades pel tancament i/o suspensió forçada de la seva activitat.
Amb el propòsit que aquestes propostes es poguessin debatre en el marc de la comissió de treball del Covid-19, les
vam traslladar a l’equip de govern, tot demanant que es convoqués aquesta comissió per debatre-les telemàticament.

A continuació us expliquem amb més detall en què consistien aquestes propostes i el resultat que han obtingut, fruit de
la reunió de treball i debat que vam mantenir:
1. Iniciar campanyes per incentivar el comerç local i la
restauració
Addicionalment, es van acompanyar tres propostes molt concretes de campanyes d’incentivació, que són les següents:
a) Bescanviar tiquets de compra de comerços locals per
vals de descompte als restaurants del municipi que s’hagin
acollit a la campanya.
b) Oferir vals de descompte directes a les famílies per gastar
als comerços o restauració per incentivar el consum local.
c) Bescanviar tiquets de compra de restaurants de menjar
a domicili o per emportar per participacions a un sorteig
per guanyar una cistella de productes locals, amb el benentès que els productes que formin part de la cistella han de
provenir dels comerços locals i que, preferiblement, siguin
productes de proximitat.
Com a resultat, des de l’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Sant Gregori s’està treballant, entre altres
temes, en la proposta dels bescanvis per participar en el
sorteig de cistelles de productes de proximitat.
2. Que se suspengui el cobrament de la taxa de terrasses i concessions administratives mentre duri el tancament de bars i restaurants, i que aquesta mesura es faci
extensiva a la resta de negocis afectats.

En aquest sentit, se’ns va comunicar que aquestes taxes no
es cobrarien durant tot l’any.
3. Que s’obri una nova convocatòria d’ajudes directes
als autònoms i establiments comercials i de restauració afectats per les noves restriccions decretades pel
Govern català i el Gobierno aquesta tardor.
De fet, ja s’ha dut a terme una pròrroga d’aquesta convocatòria, i aprofitem l’avinentesa per convidar els sectors afectats a sol·licitar-la.
4. Que se suspenguin els lloguers municipals dels locals que s’han tancat per les noves restriccions (p. ex. Viver
d’empreses).
De la mateixa manera que amb les taxes, se’ns va afirmar que
aquests lloguers tampoc no es cobrarien durant tot l’any.
5. Que s’aboni sense demora la subvenció ordinària a
les entitats esportives i culturals del municipi que han
hagut de romandre tancades, per tal de facilitar-los liquiditat
per seguir fent front als pagaments, i que es contempli la
possibilitat d’atorgar una subvenció extraordinària ateses les
causes de força major.
En el moment de redactar aquest escrit ja s’ha abonat la
subvenció ordinària que vam demanar algunes entitats i,
atès que van ser poques les que la van sol·licitar, se n’ha
prorrogat el termini de manera que la resta d’entitats que
encara no ho han fet la puguin demanar.

La nostra posició sobre
l’aprovació dels pressupostos
de l’any 2021
Al ple del dia 16 de novembre es va procedir a la votació
dels pressupostos que l’equip de govern va presentar per
a l’any 2021. Vam votar en contra d’aquests pressupostos
essencialment pels motius següents:
1. Es tracta d’uns pressupostos complicats pel nivell d’incertesa degut a la conjuntura actual. Per aquest motiu vam
demanar poder participar activament en la seva elaboració,
i no se’ns ha permès.
2. Segueixen essent uns pressupostos continuistes.
3. No s’ha augmentat la partida relativa a les ajudes socials
i al funcionament d’igualtat quan, en crisi com aquestes, els
col·lectius vulnerables són els qui més les pateixen.
Les persones que formem part del grup municipal d’ERC Sant
Gregori us desitgem salut i un Bon Nadal ben especial.
#UnSantGregoriPerATothom! www.esquerrasantgregori.cat
Twitter i Instagram: @ercsantgregori Facebook: ERC Sant Gregori
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