JESÚS M. GUTIÉRREZ BUSTILLO, SECRETARI GENERAL de l’Ajuntament de Lleida,
segons l’art. 206 del ROF, sense perjudici del text definitiu de l’acta,
CERTIFICO: Que amb data 30 d’octubre de 2020, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre
altres l’acord següent:
21.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE C’S, DE RECOLZAMENT AL GREMI DE
RESTAURACIÓ I CENTRES D'ESTÈTICA DAVANT LES MESURES ADOPTADES
PER LA GENERALITAT
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Per unanimitat s’acorda aprovar les punts següents:
“1r. Donar ple suport al col·lectiu de titulars de negocis de restauració, bars, restaurants
i centres d'estètica de la ciutat de Lleida davant les mesures restrictives que impedeixen
total o parcialment la seva activitat econòmica.
[...]
3r. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a adoptar mesures compensatòries
immediates a les restrictives de tancament i manca d’ingressos dels establiments,
addicionals a la baixada del lloguer dels locals comercials.
[...]
12è. Donar trasllat d’aquest acord a tots els titulars dels negocis relacionats amb aquests
sectors afectats per la mesura de tancament dels seus establiments i a les entitats
associatives en l’àmbit comercial, autònom i empresarial de la ciutat, així com la
Cambra de la Propietat Urbana de Lleida.”
Amb 11 vots a favor dels grups municipals del PSC, C’s i PP i 14 vots en contra dels
grups municipals d’ERC-AM, JxCat Lleida i Comú de Lleida, s’acorda rebutjar el punts
següents:
“2n. Instar el Govern de la Generalitat que replantegi el tancament dels centres de la
restauració i d'estètica arran de la publicació del Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre,
pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel
SARSCoV-2.
[...]
6è. Instar el Govern de la Generalitat que equipari l'apertura de les activitats esportives,
espais públics, comerç minorista i restauració, en especial el servei a domicili i la
recollida amb cita prèvia, a les activitats culturals, les quals poden realitzar les seves
activitats fins a les 22:00 i permeten el retorn dels seus assistents fins a les 23:00.
7è. Instar al Govern de la Paeria a modificar l'Ordenança Fiscal 3.1. Taxa per ocupació
de la via pública de 2020 i de 2021, afegint un nou paràgraf a l'article 5, referent a les
bonificacions: Les activitats esmentades en les Seccions 1a i 2a de l'Annex I poden ser
bonificades fins el 100% de la tarifa a pagar durant el temps en què no puguin
desenvolupar la seva activitat per circumstàncies excepcionals que fessin impossible el
manteniment de la normalitat del municipi i hagin de romandre tancats. La facultat per
determinar tant les circumstàncies excepcionals correspon a l'alcalde, mitjançant Decret.
8è. Instar al Govern de la Paeria a modificar l'Ordenança Fiscal 4.2. Preu Públic per la
recollida i gestió de residus comercials de 2020 i de 2021, afegint un punt tercer en
l'article 8, referent a les bonificacions: Per situacions excepcionals. - Les activitats
objecte d'aquest preu públic gaudiran d'una bonificació del 100% de la quota
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corresponent durant el temps que no puguin desenvolupar la seva activitat per
circumstàncies excepcionals que fessin impossible el manteniment de la normalitat del
municipi i hagin de romandre tancats. La facultat per determinar tant les circumstàncies
excepcionals correspon a l'alcalde.
[...]
10è. Pel que fa a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, instar al govern de la
Paeria crear una línia d'ajuts a aquells propietaris de vehicles utilitzats pel
desenvolupament del seu negoci (vehicles comercials) i que no hagin pogut funcionar
durant el termini en que es mantinguin les mesures establertes pel Decret de la
Generalitat. Aquesta línia d'ajudes hauria de cobrir la part proporcional de l'impost de
cadascun d'aquests vehicles durant el temps que es prolongui el tancament del negoci.
11è. Instar al Govern de la Paeria, en el marc dels pressupostos de 2021, a crear una
línia específica d'ajuts a petits empresaris i autònoms, en la línia dels Ajuts al teixit
empresarial 2020 – COVID 19, que tingui una partida mínima del 0,5% del pressupost
plantejat, a la fi de poder ajudar de forma eficaç a aquest sector.”
Amb 6 vots a favor dels grups municipals de C’s, Comú de Lleida i PP i 19 abstencions
dels grups municipals d’ERC-AM, PSC i JxCat Lleida, s’acorda aprovar el punt següent:
“4t. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a adoptar mesures compensatòries
als propietaris de lloguers comercials, que han vist com els seus ingressos es veuen
reduïts significativament i poden posar en perill la seva economia: al contrari del
pregonat pels missatges populistes, gran quantitat d'aquests lloguers pertanyen a petits
propietaris que depenen d'aquests ingressos per arribar a final de mes.”
Amb 19 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, JxCat Lleida, C’s, Comú de Lleida
i PP i 6 abstencions del Grup Municipal del PSC, s’acorda aprovar el punt següent:
“5è. Instar el Govern de la Generalitat que, en el cas que no tingui capacitat suficient per
fer front a aquesta nova línia d'ajuts, els inclogui en forma de deduccions a l'IRPF i resta
de tributs, d'acord amb el que estableix l'article 46.1 c) de la Llei 22/2009, de 18 de
desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes
de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes
tributàries.”
Am 5 vots a favor dels grups municipals de C’s i PP, 14 vots en contra dels grups
municipals d’ERC-AM, JxCat Lleida i Comú de Lleida i 6 abstencions del PSC, s’acora
rebutjar el punts següent:
“9è. Pel que fa a l'Impost sobre Activitats Econòmiques, en tant que és un impost
preceptiu, instar al govern de la Paeria a crear una línia d'ajuts a aquells subjectes
passius de l'impost que no hagin pogut funcionar durant el termini en que es mantinguin
les mesures establertes pel Decret de la Generalitat esmentat. Aquesta línia d'ajudes
hauria de cobrir la part proporcional de l'impost de cadascun dels subjectes passius
durant el temps que es prolongui aquest tancament obligat.”
I per tal que així consti, signo aquest certificat.
Lleida, (a data de la signatura electrònica)
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