
 

 

 

 

COMUNICAT OFICIAL SANT CUGAT RESTAURACIÓ I OCI NOCTURN 

 

Sant Cugat del Vallès, a 25 d’Octubre de 2020 

Sense cap mena de dubte l’any 2020 serà recordat per sempre. Formarà part de la nostra historia i la del 

planeta sencer.  

La nostra vida ha canviat a tots els nivells. Els nostres hàbits i rutines, el nostre entorn, fins i tot la nostra 

manera de pensar i entendre el món.  

A cada un de nosaltres ens toca decidir, quin és el paper que volem tenir en aquest fet històric, que s’escriu a 

cada segon…a cada casa, cada reunió, cada trobada, a cada empresa o oficina, a cada carrer, a cada racó. 

Abans d’entrar en l’objecte d’aquest comunicat, volem dedicar unes paraules per als que a més a més 

d’enfrontar-se en aquesta situació; han perdut persones estimades pel camí, les víctimes mortals i reals de la 

pandèmia. El nostre suport i el nostre condol més sincer. 

També volem aplaudir als grans professionals que han treballat i segueixen lluitant dia rere dia, a cada centre 

sanitari, cuidant el valor més gran que tenim, la salut. Sense oblidar cada esforç de tots aquells, en el seu 

àmbit, sigui el que sigui, que han intentat frenar i ajudar en l’impacte social, econòmic i sanitari de la Covid-

19. Gràcies. 

La restauració i oci nocturn de Sant Cugat, som conscients de la responsabilitat sanitària dels nostres locals, 

havent implantat totes i cada una de les mesures necessàries per a garantir la seguretat dels nostres 

treballadors i els nostres clients. Tot i així ens veiem abocats a un tancament de les activitats, rere les 

conseqüències de l’estat d’alarma i després d’enfrontar-nos a 4 mesos molt durs per intentar sobreviure.  

Els deutes s’han triplicat i les vendes han caigut de mitja un 50%. L’oci nocturn ni tan sols ha pogut reobrir. 

Molts dels nostres treballadors es veuen en una situació insostenible i molts locals han tancat ja les seves 

portes. A més, la restauració i l’oci nocturn coexisteixen amb altres subsectors que també es veuen afectats 

en cadena, sense veure el final de la caiguda; proveïdors de tota mena i activitats relacionades. 

Volem lluitar, volem sortir endavant, aguantar i posar tot de la nostra part en aquesta crisi; però no podem 

fer-ho sols. Necessitem ajuda de les administracions, tant econòmiques com de gestió eficaç de la pandèmia i 

necessitem la complicitat i suport de tots els veïns de la nostra ciutat. 

El motiu d’aquest comunicat i roda de premsa que avui ens ocupa, és resposta a la moció aprovada al Ple 

municipal, el passat dilluns 19 d’octubre i a més a més, en conseqüència directe del nou Estat d’Alarma 

decretat ahir mateix; tracta de presentar les necessitats i mesures imprescindibles, en el marc d’agonia i 

desesperació, de totes dels empreses que avui dia patim les restriccions i conseqüències d’aquesta crisi a la 

nostra ciutat.  

Agraïts pel reconeixement i la iniciativa de les diferents forces polítiques de Sant Cugat, esperem poder dur a 

terme, compromisos ferms, que ajudin als sectors que representem. Per la nostra part, estenem la mà, de la 

forma més transparent i sincera possible, per ajudar a reconduir la situació, juntament amb les institucions i 

administracions. 



Gràcies a aquest impuls, sumat a la unió i la feina dels nostres companys; podem presentar les mesures,  

resultants d’una enquesta realitzada als locals de restauració i oci nocturn de Sant Cugat, inclosos tots els 

districtes. Els blocs es comuniquen avui en termes genèrics i es transmetran de forma detallada a l’Ajuntament. 

En conclusió, les mesures que es demanem són: 

1.- BLOC: ECONÒMIC-FINANCER 

• Ajudes directes per a pimes segons grau d’afectació. 

• Subvenció per a campanyes de consum per a pimes i no només microempreses. 

• Exoneraments de tributs municipals 2020 i 2021. 

• Reducció de taxes 2020 i 2021. 

• Ajudes indirectes per reducció de lloguers via propietaris. 

2.- BLOC: SOSTENIMENT DEL TEIXIT EMPRESARIAL 

• Protecció de les empreses actuals enfront de noves iniciatives d’activitat en l’àmbit de la restauració i 

oci nocturn. 

• Mesures administratives de defensa dels locals amb CIF municipal, enfront a possibles holdouts 

nacionals o estrangers. 

3.- BLOC: CREIXEMENT DE LA DEMANDA 

• Màrqueting digital. 

• Campanya “SALVEM LA GASTRONOMÍA DE SANT CUGAT”. 

• Implantació i accés al Delivery. 

• Horari de pàrquing gratuït per a clients. 

• Instal·lar aparcaments tancats de bicicletes a prop de les zones de restaurants i comerços. 

• Subvenció i suport per a la instal·lació de biombos i estufes a les terrasses per incentivar el consum en 

espais oberts. 

4.- BLOC: DINÀMICA I ACTIVITATS DE LA CIUTAT 

• Gestió  i participació de les empreses locals en totes aquelles activitats, fires i festes que depenen de 

l’Ajuntament. 

• Millores en les condicions de viabilitat econòmica i d’accés a aquestes activitats. 

5.- BLOC: VIA PÚBLICA 

• Opcions de cessió de zones de via pública i/o aparcaments per a la instal·lació de terrasses. 

• Actuació i sancions enfront les actituds incíviques en via pública. 

• Reclamar un procediment sancionador àgil i eficaç. 

• Acord de col·laboració entre els diferents cossos policials de la ciutat per a garantir la seguretat 

ciutadana i evitar els greuges. 

• Acord per a incorporar agents cívics que ajudin al control nocturn de la ciutat. 

• Aprovar una ordenança municipal de prohibició permanent del consum d’alcohol i estupefaents en 

via pública. 

6: BLOC: SUPORT AUTONÒMIC 

• Sol·licitem que l’Ajuntament de Sant Cugat, esdevingui pioner i resulti d’exemple, en defensar els drets 

dels nostres sectors en quant als greuges comparatius, les mesures desproporcionades i la falta d’ajuts 

immediats reals, enfront del Govern Català. Espanya es situa a la cua d’Europa en quant a la inversió 

realitzada durant la pandèmia per a contenir l’impacte econòmic, sanitari i social. Les ajudes directes 

ni tan sols arriben al 3.6% del PIB, enfront el 10% de la resta d’Europa (segons dades proporcionades 

per La Vanguardia en l’apartat d’Economia a data 25 d’octubre del 2020). 



o Recolzament a la imploració de l’oci nocturn sobre rebre un Pla de rescat immediat, rere 7 

mesos de cessament d’activitat sense suport i sense data d’obertura per als propers 6 mesos. 

o En el mateix sentit és necessària la hibernació del sector de l'oci nocturn, congelant les seves 

despeses per a garantir la seva supervivència. 

o Recolzament per a reclamar un Pla sectorial, per a quan el sector pugui reobrir, que garanteixi 

els mateixos drets que qualsevol altre activitat empresarial. 

o Defensa del sector de la Restauració per a rebre ajudes reals, resultant insuficients les 

anunciades, donada la situació.  

o Defensar l’accés a totes les empreses/pimes a les línies de crèdit d’Avalis i ajudes directes; no 

només a micropimes. 

o Sol·licitar que les bases d'accés a aquests ajuts siguin justes i no impliquin certificats d’estar al 

corrent de les obligacions tributaries a partir de març del 2020. 

o Reclamar una ampliació horària per al servei de take away fins a les 22h i de delivery fins a les 

23h. En cas contrari, el tancament proposat, suposa una reducció del 60-70% de les vendes 

actuals; sense tenir en compte les pèrdues que ja genera el tancament al públic. Aquesta 

reducció d’horari i el tancament de l’activitat, és un greuge comparatiu respecte d’altres 

comunitats autònomes i respecte d’altres activitats econòmiques com els espectacles 

culturals.  

o Donat el nou ESTAT D'ALARMA decretat pel Govern espanyol, es sol·licita un pla de reactivació 

econòmic amb caràcter d’urgència. 

 

• Demanem que l’Ajuntament de Sant Cugat col·labori i a la vegada exigeixi a la Generalitat de Catalunya 

l'establiment d'un pla sanitari urgent amb mesures eficients i compatibles amb l'economia a nivell 

autonòmic. Les mesures adoptades els últims 6 mesos han demostrat ser inútils. 

Creiem que en canvi d'assenyalar culpables mediàticament, havien d'haver escoltat als professionals. 

A més a més hem hagut de veure com els representants polítics es barallaven entre ells, mentre 

perdien el control de la pandèmia i passàvem a ser la vergonya d'Europa. 

Es necessita que tothom posi l'esquena treballant units i econòmicament, polítics inclosos. 
 

Es necessiten recursos bàsics de gestió transparent i eficaç: 
 

o Test ràpids. 

o Inversió en atenció primària i rastrejadors. 

o Una APP sanitària i de localització. 

o  Ampliació de personal per a hospitals i UCIS.  

o Informació veraç de les dades sanitàries i l'estat de les UCI hospitalàries (a 25 d'octubre només 

queden 203 llits UCI disponibles a tota Catalunya i només divendres hi van ingressar 39 

persones; *dades proporcionades pel sistema d’emergència de Catalunya). Els medis de 

comunicació només informen dels percentatges d’ocupació de casos de la Covid-19 i no de la 

ocupació total (a 25 d’octubre hi ha 803 llits UCI ocupats, dels quals 363 són casos de Covid i 

440 altres patologies). 
 

Finalment, volem dir, que la nostra esperança recau, en definitiva, en aquesta decisió a la que fèiem referencia 

a l’inici d’aquest escrit: decidir quin paper volem tenir, cadascun de nosaltres, en aquest fet històric que 

vivim...que de fet, al mateix temps, és la nostra pròpia historia. 

Moltes gràcies pe la vostra atenció i per escoltar-nos avui. 

 

L’equip de treball 

SANT CUGAT RESTAURACIÓ I OCI NOCTURN 


