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CONSIDERACIONS QUE PRESENTA JUNTS PER SANT CUGAT A LES 60 MESURES  PER FER 

FRONT A LA CRISI DE LA COVID-19 PRESENTADES PEL GOVERN DE LA CIUTAT 

 

ATESOS 

1. Atès que la pandèmia de la COVID-19 s’està confirmant com una crisi sanitària, social i 

econòmica sense precedents i cal centrar tots els esforços en aquesta emergència, focalitzant-

los en tot allò que des de l’Ajuntament podem fer per la ciutat i el conjunt de la societat 

santcugatenca. 

2. Atès que hem lliurat a l’alcaldessa propostes i suggeriments en relació amb mantenir viva 

l’economia, enfortir la xarxa d’atenció social, garantir l’educació, impulsar la cultura, 

promocionar l’esport i millorar l’accés a l’habitatge.  

3. Atès l’embolic causat amb el document de 60 mesures proposat pel govern (abans del ple 

extraordinari l’envien en forma d’esborrany, en el mateix ple en fan referència i aproven canvis 

de partida i l’endemà del ple el 1r TA explica les mesures “aprovades” en roda de premsa, tot i 

això ens continuen demanant al·legacions ) 

4. Atès que el govern municipal ha anunciat la creació de 3 comissions informatives especials per 

abordar el debat de les mesures i les propostes formulades pel govern i  pels grups de l’oposició,  

Junts per Sant Cugat els fa les següents consideracions: 

 

EXPOSICIÓ 

Consideracions prèvies 

1. Tal com hem vingut reiterant, la profunditat de la caiguda és una variable que depèn sobretot de 

l’evolució de la pandèmia i de les restriccions que aquesta imposi a l’activitat econòmica. Potser 

l’economia caurà un 6 o un 15%, però el que és realment determinant és com serà la recuperació. 

Aquesta podria ser ràpida i més que plena, “en V”, o alternativament lenta i minsa, situant-nos en 

depressió econòmica d’enormes i molt indesitjables conseqüències socials. El que determinarà 

quin dels dos escenaris dominarà el nostre futur imminent és si durant el temps de restricció les 

unitats econòmiques i els seus llocs de treball s’han pogut mantenir vius o no. La clau, per tant, 

és mantenir vives com sigui, ni que sigui en estat de latència, les unitats econòmiques 

(professionals autònoms, comerç, bars i restaurants, entitats i empreses de qualsevol mena). 

2. Per mantenir vives les unitats econòmiques cal aconseguir dues coses: que tinguin liquiditat per 

fer front a les seves obligacions de pagament i que puguin preveure un horitzó de viabilitat 

(guanys enlloc de pèrdues) a curt i mig termini. Posposar obligacions de pagament i endeutar-les 

no és la solució per a moltes d’elles, calen també condonacions, injeccions netes.   

3. La crisi ens situa en escenari de pèrdues d’entre almenys 300 i 600 milions a Sant Cugat només 

aquests propers mesos. L’envergadura d’aquestes xifres ens diu amb tota claredat que no hi ha 

cap pressupost públic que pugui cobrir-ho això. No estatal, ni català, ni municipal. És 
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imprescindible mobilitzar tot el potencial de la ciutat si es vol evitar una crisi socioeconòmica de 

gran envergadura. 

4. Les obligacions de pagament a les que han de fer front avui les unitats econòmiques amb ingressos 

zero o molt minvats, donat que les despeses laborals i les de compres estan en bona mesura 

aturades, són les que poden enfonsar la possibilitat que tinguem una recuperació ràpida i intensa 

i podem evitar una gran crisi social. Les més importants són lloguers, devolució de préstecs i 

interessos, energia i impostos. És a dir, els que segurament causaran una gran crisi seran 

propietaris de locals, naus i oficines llogades a activitats econòmiques, entitats financeres, grans 

empreses energètiques i la pròpia administració pública. 

5. Per tant, és imprescindible aconseguir que aquests, especialment aquests, s’hi impliquin. Entre 

altres coses perquè si des de l’Ajuntament subvencionem aquestes unitats econòmiques, en 

essència, estarem transferint recursos a aquests creditors (repetim, propietaris immobiliaris, 

entitats financeres, empreses de l’Íbex i Estat) i estem segurs que això NO és el que vol la societat. 

6. Les subvencions són lentes i costoses i ara, quan fa ja dos mesos gairebé des de l’inici de la crisi, 

ja s’han pres moltes decisions de tancament. Anem tard, però encara estaríem a temps de salvar 

bona part de l’ocupació i de la capacitat de recuperació ràpida. 

 

CONSIDERACIONS: 

 

apartat 1) AJUDES A L’EMERGÈNCIA SOCIAL 

MESURES QUE PARLEN DE LA CREACIÓ D’UN O DIVERSOS FONS: 

1. Establiment d’una partida pressupostària per fer front a les despeses derivades d’aquesta crisi sanitària, 

i de les seves conseqüències a la població.  

2. Dotació d’un fons d’emergència social, plans de rescat social per a persones vulnerables per a cobrir 

necessitats bàsiques.  

1ª. Clarificar i quantificar aquests dos punts. Estem parlant de fons diferents? De quina envergadura són? 

A la vista de les modificacions pressupostàries posteriorment tractades es podria entendre que el primer 

punt fa referència a les despeses de capítol 2 del propi ajuntament per adaptar equips humans i 

tecnològics a les necessitats de la crisi, mentre que es desconeix l’abast del punt segon, a què es refereix 

i/o si estem parlant del mateix que s’estableix en altres punts del Pla. 

 

SOBRE LA RENDA BÀSICA UNIVERSAL / MUNICIPAL 

3. Avenç cap a la possible implementació d’una renda bàsica municipal com a complement d’altres 

possibles de les existents d’àmbit supramunicipal, tal i com està estudiant el govern de l’Estat amb la 

“Renda Garantida o ingreso mínimo vital”.   
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2ª. L’Ajuntament ha de decidir si vol implantar una renda bàsica o no amb independència del que 

estableixin altres administracions. Junts per Sant Cugat som favorables al seu establiment. 

3ª. Si es planteja com a complementària de la que estableixi, en el seu cas, l’Estat, cal tenir present que 

amb tota probabilitat s’utilitzaran índex de referència  que no s’ajusten, en gran part, als indicadors de 

vulnerabilitat de Sant Cugat. 

4ª. L’establiment d’una renda bàsica municipal exigiria la revisió i reordenació de tota la resta d’ajuts 

d’emergència social per garantir l’equitat.   

 

SOBRE EL XEC PER GASTAR AL TEIXIT COMERCIAL 

4. Establiment de suports econòmics a famílies afectades per la COVID-19 a través d’un xec per a gastar 

al teixit comercial de Sant Cugat.  

5ª. Atès que l’ajuntament ja disposa d’instruments per fer front a despesa alimentària, entenem que 

estem parlant d’altres despeses (vestit, parament de la llar, etcètera) i que donarien lloc a una partida 

pressupostària diferent, que per ara no està ni quantificada ni aprovada. Creiem que cal reorientar 

aquesta proposta generant un pressupost públic- privat orientat a instar el consum en establiments locals 

de sectors no essencials que aporti finançament a vals de descompte amb data de caducitat. L’objectiu, 

amb aquest plantejament alternatiu és doble: facilitar l’accés al consum en general, però especialment 

per a persones i famílies vulnerables, però també reactivar les unitats de negoci locals durant l’etapa de 

desconfinament. 

 

SOBRE LA PROTECCIÓ A LES ENTITATS   

12. Creació d'una línia d'ajuts i/o bonificacions en l’IBI per a les entitats donada les reduccions dels seus 

ingressos, motivats per la COVID-19. 

13. Creació d’una partida d’ajuts a lloguers a locals socials de les entitats afectades segons concurrència 

pública.  

14. Creació d’ajuts i/o bonificacions i/o compensacions als preus públics en les concessions d’entitats 

(esportives, animalistes, culturals...).  

15. Creació d’una línia d’ajuts i/o exempció concessions entitats esportives pel pagament del cànon 

municipal (part proporcional). 

6ª. Atesa la importància del rol cabdal que les entitats desenvolupen a la societat creiem que les mesures 

plantejades en la seva defensa són radicalment insuficients. Sant Cugat necessitarà un teixit d’entitats 

potent més que mai. La majoria d’entitats no paguen IBI i la resta de suports del Pla tenen un abast limitat. 

Plantegem un pla, dins el Pacte de Sant Cugat i en el marc de les propostes ja plantejades, que prevegi la 

implicació del conjunt de la societat en aquest sentit i que inclou entre altres un instrument ad hoc de 

patrocini empresarial i la dotació d’un fons de contingències d’almenys 3 milions d’euros en el pressupost 

de 2020. És el moment en què l’Ajuntament, que és qui ha de vetllar per la cohesió social, instrumenti un 

pla que capitalitzi les entitats educatives, culturals, esportives i socials troncals per a la justícia social i la 
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qualitat de vida al nostre municipi i que les faci menys dependents de les aportacions corrents futures, 

que estan en entredit.  

7ª. Pel què fa als lloguers que suporten les entitats, com en la resta de casos (persones i famílies 

vulnerables i negocis en risc de tancament) rebutgem que el suport es quedi només en subvencionar amb 

recursos públics uns diners que a la fi acabaran en mans de la propietat d’immobles, amb escassa 

aportació de valor i generació d’expectatives de supervivència. La proposta ha d’anar més enllà, els 

propietaris també s’hi han d’implicar. Cal imposar en el marc del Pacte de Ciutat un repartiment sostenible 

dels costos d’aquesta crisi que en aquest cas es materialitzi en una combinació de condonacions i 

carències en els lloguers, adequadament incentivada des la nostra administració. 

8ª. Cal revisar el paquet fiscal (cànons inclosos) de suport a les entitats en funció dels resultats de les 

al·legacions anteriorment formulades en aquest mateix apartat.  

 

apartat 2) SUPORT A L’ACTIVITAT ECONÒMICA  

SOBRE LES MESURES D’ASSESSORAMENT A EMPRESES I NEGOCIS 

20. Reforçament de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (d’ara endavant OAE) per atendre totes les consultes 

i tramitacions generades per la COVID-19. 

21. Creació d’una línia de suport a través de l’OAE per la tramitació dels ERTO per a les empreses, 

autònoms, professionals i entitats locals, a través de la contractació de serveis d’assessoria i consultoria i 

per dinamitzar l’economia local així com d’una línia de suport per la gestió i tramitació a les ajudes i 

subvencions de les diferents administracions que es dediqui exclusivament a afectats per la COVID-19, en 

l’àmbit del comerç i autònoms.  

9ª. Aquest reforç de l’OAE s’ha materialitzat en una partida de contractació de nou personal municipal de 

190.000€ que consumeix més del 20% del pressupost total a les partides de promoció econòmica i comerç. 

Creiem que és clarament una distribució de recursos (massa escassos) almenys discutible. Junts per Sant 

Cugat aposta per l’enfortiment, ni que sigui temporal, del marc de relacions amb les entitats especialistes 

del territori com ara la Cambra, entre altres opcions. 

10ª. Respecte la mesura núm. 21, amb un cost ja pressupostat de 40.000€, atenent el fet que la immensa 

majoria de negocis i empreses ja disposen de serveis de gestoria i assessorament i, que aquesta partida 

suposa prop d’un 5% del total pressupostat per al suport a l’economia local, creiem que aporta un resultat 

cost/benefici almenys discutible i, que igualment, es podria haver canalitzat a través de les institucions 

amb les quals ja venim col·laborant a molt menor cost. 

 

SOBRE LES MESURES DE SUPORT AL LLOGUER DE NEGOCIS I EMPRESES 

22. Establiment d’un servei de mediació en la rebaixa dels lloguers de locals i els espais d’activitat 

econòmica amb la propietat.  

36. Suspensió del cobrament del lloguer del mes d’abril i condonació del 50% del lloguer durant el període 

d’estat d’alarma amb la possibilitat d’arribar al 100% en funció de la situació econòmica de tots els 
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immobles de PROMUSA, habitatges, oficines, locals comercials, aparcaments i trasters, així com d’altres 

mesures que s’estan preparant des de la mateixa empresa d’habitatge.  

38. Creació d’una línia d’ajuts i/o avals en el lloguer de locals comercials per l’estat d’alarma decretat. 

11ª. En el mateix sentit del que s’ha exposat en 7ª al·legació, que fa referència a les entitats, rebutgem 

que el suport es quedi només en subvencionar amb recursos públics uns diners que a la fi acabaran en 

mans de propietaris d’immobles, amb escassa aportació de valor i generació d’expectatives de 

supervivència. La proposta ha d’anar més enllà, els propietaris també s’hi ha d’implicar. Cal imposar en el 

marc del Pacte de Ciutat un repartiment sostenible dels costos d’aquesta crisi que en aquest cas es 

materialitzi en una combinació de condonacions i carències en els lloguers, adequadament incentivada 

des la nostra administració. 

12ª. El servei d’intermediació necessita com a punt de partida el marc general que sorgeixi del Pacte de 

Ciutat (percentatge de condonació, temps de carència... que addicionalment cal preveure de forma 

adaptada per sectors) per poder exercir el seu rol amb expectatives d’impacte raonables. L’Ajuntament 

no pot deixar a la intempèrie els petits negocis en la relació asimètrica que tenen amb els propietaris 

immobiliaris. Igualment, en benefici del conjunt, ha de vetllar per la sostenibilitat dels acords que es 

plantegin i recollir i resoldre els casos particulars dels petits propietaris que poden veure molt afectada la 

seva sostenibilitat personal i familiar fruit de l’aplicació dels resultats del Pacte de Ciutat.    

13ª. No té sentit que PROMUSA, amb recursos que en darrera instància són de l’Ajuntament i del conjunt 

dels ciutadans, subvencioni carències i condonacions per al lloguer dels negocis que allotja en règim de 

mercat lliure i no ho prevegi amb la mateixa intensitat per a la resta de negocis. És a dir, PROMUSA, com 

a propietari que és, ho ha de fer, però cal que la resta de propietaris vagin en la mateixa direcció, insistim. 

14ª. Fins i tot en el marc d’un hipotètic Pacte a través del qual s’establissin condonacions i carències al 

lloguer dels negocis efectivament podria ser necessària una línia de subvencions al lloguer, ara per ara no 

pressupostada. Ara bé, creiem que cal dimensionar aquesta línia en funció de la implicació o no dels 

propietaris i que part del seu àmbit podria ser el de generar incentius a futur per a la seva implicació.    

15ª. Tal com hem dit, el lloguer és una de les despeses que suporten els petits negocis i empreses que 

poden donar lloc a decisions de tancament. Anem molt tard, i les línies de subvenció específiques, que no 

tenen ni tan sols previsió pressupostària de moment, arribarien en el seu cas quan la majoria de decisions 

de tancament ja s’hauran produït. Insistim en la urgència de l’adopció de mesures d’impacte immediat. 

16ª. Si la previsió del govern municipal és la d’incloure el suport al lloguer en la línia genèrica de 

subvencions a les empreses dotada amb 150.000€ remarquem i denunciem la seva insuficiència flagrant. 

Només de bars i restaurants n’hi ha més de 300 al nostre municipi i, diversos centenars més, fins 

aproximadament 700, són els comerços que s’han vist obligats a tancar, per no esmentar la resta 

d’empreses, fins a unes 3.000, que han esdevingut potencialment vulnerables.  

 

SOBRE LES MESURES DE CONSTRUCCIO DE CONSENSOS I PREVISIONS DE FUTUR  

23. Creació de la taula d’emergència econòmica empresarial i comercial.  
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24. Creació d’un programa específic Post-COVID-19 de suport a les empreses, emprenedors, professionals 

i comerç.  

28. Increment de la partida de Promoció i suport al comerç local.  

17ª. Tal com venim insistint des del mes de març aquesta crisi, diferent de qualsevol altra, requeria 

l’adopció de mesures molt urgents que facilitessin la pervivència de la immensa majoria de les unitats 

econòmiques i dels seus llocs de treball. El Govern més d’un mes en començar a parlar amb els 

representants dels sectors econòmics. 

18ª. Se n’han constituït no una, sinó diverses taules de diàleg, sense presència d’aquest grup municipal, 

al nostre entendre sense pla de treball, ni conclusions concretes, ni suficients. El govern no està liderant 

l’adopció de les mesures necessàries per evitar una crisi social de primera magnitud ni sembla tenir un pla 

que respongui a les capacitats de la ciutat, auto limitant-se, molt lamentablement, a l’escassa capacitat 

del pressupost públic municipal. 

19ª.  Les mesures 24 i 28 no tenen concreció de cap tipus, ni quantitativa ni qualitativa, i expressen allò 

que és fàcilment constatable, que s’ha llençat la tovallola en allò que era més eficient, que és salvar el 

teixit  preexistent. No combatre la seva destrucció i apostar per una futura reconstrucció, en un escenari 

possible de depressió econòmica i restricció severa a les finances públiques, ho considerem una 

irresponsabilitat molt greu. 

 

SOBRE ELS AJUTS DIRECTES 

25. Creació d’una línia d’ajuda directes per a autònoms destinada a pal·liar els efectes de la COVID-19; i 

d’una línia d’ajuda directes per a empreses, comerços i entitats locals, destinada a pal·liar els efectes de 

la COVID-19, havent de presentar propostes en un termini establert, i atorgant-se mitjançant el règim de 

concurrència competitiva, a través de l’OAE.  

*Les bases de les subvencions que aprovi l’Ajuntament d’ara en endavant i que puguin tenir com a 

beneficiaris a empreses, comerços i personal autònom, exclouran de la subvenció a aquelles que hagin 

realitzat acomiadaments durant el període d'estat d'alarma, excepte dels mecanismes temporals com ara 

l'expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) establerts per el govern i que garanteixen el reingrés 

dels treballadors i treballadores a l'empresa quan es retorni a l’estat de normalitat. Per què? 

20ª. Tal com ja s’ha dit, les subvencions són lentes i costoses de gestionar, tant pels potencials beneficiaris 

com per l’administració atorgant. Considerem que el règim de concurrència competitiva, en no garantir 

la recepció de l’ajut, no ajuda a que els potencials beneficiaris que poden estar considerant tancar els seus 

negocis evitin aquesta decisió. 

21ª. Pressupostar 200.000€ d’ajuts als més de 8.000 autònoms (25€ per cap) i 100.000€ per a les més de 

3.300 empreses del municipi és inqualificable. O ajudes o no ajudes, però esperar que aquestes xifres 

poden realment tenir algun impacte és simplement absurd. 

22ª. Excloure de les subvencions els negocis que hagin hagut d’acomiadar algun dels seus empleats o 

empleades és almenys discutible. Una subvenció (ben feta) podria salvar la resta de llocs de treball. 
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SOBRE EL REFORÇ DEL SOM I L’ATENCIÓ A LA DESOCUPACIÓ 

26. Reforç del servei d’assessorament per persones en cerca de feina a través de Sant Cugat Feina, vetllant 

especialment pels col·lectius més afectats per la COVID-19. 

27. Establiment de noves línies d’assessorament per a treballadors i treballadores a través de Sant Cugat 

Feina.  

23ª. El Servei d’Ocupació Municipal (SOM) és un servei municipal que considerem que estava 

sobredimensionat a Sant Cugat en un moment en què la taxa d’atur s’havia estabilitzat entorn el 6%. El 

reforç plantejat en la mesura N. 26 s’ha materialitzat en un pressupost de 237.500€ de nou personal 

municipal, creiem que és més que discutible, i més haver aprovat aquesta mesura durant el confinament 

total i quan tant l’atenció presencial com la possibilitat de les empreses de procedir amb noves 

contractacions eren pràcticament impossibles. Aquesta és una de les poques mesures que podien esperar 

al pressupost de 2020 per ser avaluades en un marc ja més cert, amb informació més detallada de quina 

és la situació. 

24ª. La mesura N. 27 s’ha materialitzat en una partida de 50.000€ de despeses en suport jurídic a 

treballadors/es afectats per ERTO. Qüestionem que no s’hagi pogut recórrer, com en altres ocasions, a les 

entitats especialitzades (com ara sindicats) per oferir aquest suport a menor cost. 

25ª. Respecte els 30.000€ destinats a l’impuls de la formació en línia, si es tracta de treballadors en 

situació d’ERTO, no entenem que no s’hagi recorregut a les partides de disponibles que tenen les 

empreses derivades de les seves cotitzacions socials. 

26ª. Consta també la dotació de 62.500€ addicionals de serveis externs de reforç a la reinserció que 

s’afegeixen als 237.500€ de l’al·legació 23ª i sobre els quals reiteraríem argumentari. 

 

apartat 4) AJUDES EN EL LLOGUER  

SOBRE LES AJUDES AL LLOGUER A PERSONES I FAMÍLIES  

(les al·legacions que fan referència al suport al lloguer per a entitats i activitats econòmiques es troben en 

els apartats corresponents).  

37. Creació d’una línia d’ajuts en el lloguer de la residència habitual, per a famílies afectades per un ERTO 

o als autònoms i professionals afectats directament per l’estat d’alarma decretat.  

27ª. L’Ajuntament venia tendint a una reordenació de les línies de suport públic mirant de garantir que 

els ajuts socials arriben a totes les persones en situació de vulnerabilitat. Estar afectat per un ERTO no 

necessàriament implica situació de vulnerabilitat, i igualment, el redactat de la proposta deixa fora per 

exemple les persones acomiadades. Creiem clarament que està  plantejada de forma totalment 

incorrecte.  

28ª. Reiteraríem aquí el que ja s’ha dit sobre el suport al lloguer de les entitats i les activitats comercials i 

empresarials. Els propietaris també han de posar de la seva part. Remetem a les al·legacions ja redactades 

números 7, 11 i 12. 
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Al·legacions  a l’apartat 6) REAJUSTAMENT EN LA PRESSIÓ FISCAL LOCAL: RECAPTACIÓ I TRIBUTS 

Al·legacions generals en matèria fiscal i tributària 

29ª. Reduir impostos té el mateix efecte net que subvencionar però és molt més eficient i ràpid. En termes 

generals, per tant, i sempre que sigui viable legalment i eficient, és millor reduir ingressos que recaptar i 

subvencionar. El pla de mesures presentat pel govern és insuficient tant en un sentit com en l’altre però 

cal avançar de forma molt més decidida en l’àmbit fiscal.  

30ª. Tal com ja s’ha dit, endeutar i/o posposar obligacions de pagament no és la solució. Simplement 

implica una expectativa d’allargament de l’agonia per a moltes persones, famílies, entitats i negocis de 

tota mena. L’Ajuntament, en el marc del Pacte de Sant Cugat, ha de llençar un missatge clar: que rebaixarà 

de forma selectiva la càrrega fiscal a qui ho necessiti. És a dir, no és que es posposen ingressos, és que 

anul·laran.  

31ª. Atès que les ordenances fiscals estan en vigor i que moltes de les mesures previstes inclouen 

meritaments a u de gener de l’any en curs cal distingir les mesures aplicables en dos grans blocs: 

- Impostos, taxes i preus públics que es meriten quan es dóna el fet imposable. En aquests casos i 

de forma selectiva l’Ajuntament ha de preveure l’anul·lació de la seva liquidació. 

- Impostos, taxes i preus públics que es meriten a u de gener: No existeix marge de maniobra per 

tant per anul·lar l’ingrés. En aquests casos les mesures passen per una combinació de tres 

elements: 

o Subvencionar indirectament i de forma selectiva les quotes que corresponguin. 

o Modificar, sense tocar ordenances, el calendari de pagaments que s’estenguin fins i tot 

fins l’any 2021.  

o Preveure unes ordenances fiscals 2021 que conjuntament amb les modificacions de 

calendari de pagaments completin la regulació fiscal desitjada i comportin reduccions 

tributàries i fiscals netes. 

32ª. El Pacte de Sant Cugat consisteix en imposar un repartiment sostenible dels costos de la crisi que eviti 

una crisi socioeconòmica de gran envergadura. Aquest repartiment exigeix que tothom posi de la seva 

part i té com a objectius essencials que ningú quedi enrere i que mantinguem viu el teixit productiu i els 

llocs de treball. Si l’ajuntament, amb recursos públics de tothom, subvenciona o aplica reduccions fiscals 

per fer possible per exemple que es puguin afrontar pagaments de lloguers, hipoteques o el rebut de la 

llum és del tot lògic i exigible que els beneficiaris últims, els que giren aquests rebuts, també han de posar 

de la seva part. El Pacte consisteix en establir què posen en termes de condonacions i carències. Per 

imposar-lo hi ha diversos mecanismes necessaris, un d’ells és la creació d’una nova TAXA COVID que ha 

de plantejar una repercussió tributària en aquells operadors que per la seva no participació generin 

despesa pública i dany social. Ha de tenir ambició recaptatòria zero, el que es pretén és aportar un 

incentiu clar a l’assumpció per part dels que més poden de la part dels costos de la crisi que els correspon 

i que no es beneficiïn, només faltava això, del suport públic als particulars. 
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Al·legacions específiques a les mesures concretes proposades 

 

SOBRE L’IBI  

46. Bonificació / subvenció sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI), que afectin a les activitats econòmiques 

(empreses, comerços i autònoms) afectades per la crisi de la COVID-19.  

33ª. L’actual equip de govern té pressupostada una partida creada per l’anterior govern a l’efecte, creiem 

que pendent de desenvolupament.  

34ª. En tot cas, insistim en la necessitat d’homogeneïtzar criteris: els beneficiaris del suport públic, siguin 

subvencions o beneficis fiscals, han de ser els que quedin per sota dels criteris de vulnerabilitat que 

s’estableixin, amb independència de si aquesta circumstància de vulnerabilitat sigui conseqüència de la 

crisi de la COVID o no. Per exemple, les grans cadenes de restauració també han hagut de tancar els seus 

establiments però és dubtós que hagin de rebre un suport públic anàleg al que reben els establiments 

independents, clarament molt més vulnerables.   

35ª. Evidentment no es pot establir una bonificació en l’IBI 2020, que ja està meritat des de de l’1 de 

gener. Es poden fer dues coses: diferir els cobraments i/o establir línies de subvenció, i en tot cas preveure 

correccions a les ordenances de 2021 per tal que l’efecte net sigui la reducció que es planteja. 

 

SOBRE LA MODIFICACIÓ DE PERIODES DE PAGAMENT  

47. Modificació dels períodes de pagament dels contribuents que hagin optat pel pagament domiciliat 

dels impostos municipals en cas que tinguin afectació IBI, IAE, ICIO pel que respecte al primer i segon 

fraccionament. 

49. Modificació dels períodes de pagament dels contribuents que hagin optat pel pagament domiciliat 

dels preus i taxes municipals, pel que respecta al primer i segon fraccionament.  

50. Canvi en els períodes de pagament de la Taxa de Mercat Municipal per tal d’alleugerar una càrrega 

impositiva dins aquest mes de març, modificant el primer i el segon fraccionament. 

51. Establiment d’un nou calendari en el fraccionament de la Taxa de Recollida de Residus Comercials, 

modificant el primer i el segon fraccionament. O SIGUI, QUE ES PREVEU SEGUIR COBRANT-LA, A QUI? 

36ª. La mesura 47 és contradictòria amb la 46 pel que respecta a l’IBI, un cop es desenvolupa el que es 

pot fer amb l’IBI. 

37ª. Sobre les mesures 49 i 51, repetim allò que consta a l’al·legació 30ª.  

38ª. Sobre la mesura 50, reiterem el que ja s’ha dit sobre la modificació dels calendaris i sobre l’aplicació 

de beneficis fiscals de forma lineal (el que aquí s’estableix entenem no aplica als supermercats, per 

exemple). Addicionalment, entenem que cal distingir les parades de productes essencials (que han pogut 

obrir) de les que no.  
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SOBRE EL TRIBUT METROPOLITÀ 

48. Línia d’ajuts i suport per fer front a la despesa del Tribut Metropolità a les empreses, comerços i 

autònoms que demostrin la davallada de la seva activitat tal i com preveu el RD 463/2020.  

40ª. Junts per Sant Cugat hem vingut defensant la retirada d’aquest tribut per la seva iniquitat inherent. 

En l’escenari actual, encara més. No és l’Ajuntament (els contribuents de Sant Cugat) el que haurien de 

subvencionar aquest tribut, és la pròpia AMB qui hauria de compensar-lo aquest 2020 i anul·lar-lo el 2021 

per repensar a fons, tal com venim reivindicant, les fonts de finançament de l’AMB. 

 

SOBRE LA TAXA DE RESIDUS 

52. Exempció meritada del percentatge corresponent al període de tancament de la Taxa de Recollida de 

Residus Comercials dels comerços que hagin estat afectats i pel període de tancament establert per la 

situació de l’Estat d’Alarma.  

40ª. Proposem la retirada definitiva d’aquesta taxa que grava només l’economia urbana i amb distorsions 

importants pel que fa a l’aplicació de polítiques ambientals.  

 

SOBRE LA TAXA QUE GRAVA LES TERRASSES DE BARS I RESTAURANTS 

53. Exempció meritada del percentatge corresponent al període de tancament de la Taxa d’ocupació de 

la via pública per taules i cadires d’establiments comercials com a mesura excepcional motivada per les 

incidències de la COVID-19. ÍDEM 

41ª. Proposem també la retirada definitiva d’aquesta taxa que grava un sector d’activitat clau i amb 

efectes positius molt importants sobre la vitalitat dels nostres carrers i places i en termes de generació 

d’espais de socialització.  

 

QÜESTIONS INTERPRETATIVES 

54. Suspensió del cobrament de la taxa turística (IEET). 

55. Suspensió del cobrament de les zones d’aparcament vigilat –zones blaves i verdes-. 

42ª. Tot i que el Pla utilitza la mateixa paraula, “Suspensió” a les mesures 54 i 55, entenem que en el cas 

de la taxa turística pot estar referint-se a un aplaçament mentre que en el cas dels parquímetres a una 

anul·lació. 

58. Aturada del cobrament de quotes dels serveis municipals que estiguin en tràmit dels períodes no 

gaudits per part dels usuaris dels serveis: 

 Escoles bressol 

 Casal de joves centre obert 

 Tallers Triangle i Escola de Música 
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 Escola d’Art 

 Instal·lacions esportives 

 Extraescolars OMET 

*En cas que en algun dels serveis s’hagi liquidat per anticipat, caldrà buscar el sistema per a la devolució 

de l’import corresponent, tal com estableix la legislació vigent. 

43ª. Entenem que la mesura 58 ha de dir “Anul·lació” enlloc “d’aturada”.  

 

 

Consideració final 

 

Junts per Sant Cugat demana a l’alcaldessa  que en les comissions informatives especials que ha previst el 

Govern es pugui produir un debat ampli i ric per la qual cosa esperem que també es puguin debatre les 

mesures proposades fins ara des d’aquest grup i les que puguin sorgir en relació amb els diferents canvis, 

fases de desconfinament o possibles rebrots així com les que, en el seu cas, hagi presentat la resta de 

l’oposició i les entitats santcugatenques.  No tenim cap dubte que si treballem conjuntament la ciutadania 

de Sant Cugat en sortirà molt beneficiada i podrem abordar una nova etapa amb més fortalesa i consens 

per a fer front a la crisi social que es preveu de dimensions molt greus. 

 

Moltes gràcies per la seva atenció,  

 

 

Sant Cugat, maig de 2020 
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