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18.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER RECLAMAR AJUDES AL
GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A FONS PERDUT PELS
SECTORS DE LA RESTAURACIÓ I COMERÇ DE LLEIDA
Per unanimitat s’acorda aprovar la següent moció:
1r. Manifestar i instar que les ajudes fins ara anunciades pel Govern de la Generalitat al
sector de la restauració i el comerç, són un pas endavant però cal seguir treballant per
ajudar els sectors afectats per la crisi. Garantir que aquestes siguin ajudes immediates
a fons perdut i directament vinculades a poder pagar lloguer de locals i sous del personal
contractat a fi i efecte d’evitar tancaments de negocis i empreses relacionades amb
aquests sectors.
2n. Demanar al Govern de la Generalitat que intensifiqui el treball per trobar solucions
consensuades amb els sectors afectats per l’aplicació de qualsevol nova mesura
restrictiva a causa de l’emergència sanitària que patim i que afecti als sectors de la
restauració, comerç i oci. Hem de poder garantir una correcta, efectiva, i proporcionada
aplicació.
3r. Fer una crida als restauradors del municipi perquè se’ls faciliti la cessió dels aliments
que es poden malbaratar a entitats com el Banc d’Aliments i/o altres entitats d'atenció
social que així ho sol·licitin.
4t. Incentivar el consum d’àpats i instar al Govern Municipal a atorgar vals de descompte
municipals quan es pugui re-obrir el sector i formular campanyes de reactivació de la
restauració local.
5è. Instar a Govern Espanyol, a crear les ajudes necessàries per fer front a la Covid-19,
i crear un fons econòmic per als ajuntaments que no disposen de romanent o superàvit,
que des de fa mesos reclamen les entitats municipalistes de Catalunya i la Federación
Española de Municipios y Provincias.
6è. Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament
de Catalunya, a les Associacions empresarials i Sindicals, i a les associacions
municipalistes FMC i AMC.
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