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PROPOSTES EXTRAORDINÀRIES COVID19  

2020-2021 

Entenem que l’equip de govern i l’Ajuntament sencer ha treballat molt favorablement 

per a pal·liar els efectes de la crisi, i que eixe treball ha estat destinat a “no deixar a 

ningú enrere”. Tots els grups polítics hem anat tots a una, i a través de la Comissió 

interdepartamental hem consensuat i col·laborat per a posar en  marxa les mesures 

extraordinàries de suport a les empreses, famílies, i persones en situació de 

vulnerabilitat amb motiu de la crisi. Per la qual cosa, volem reiterar la nostra voluntat, 

amb aquest document, de col·laborar i sumar en positiu, en la mesura del possible, al 

treball que ja s’està fent i a la nova realitat. Moments extraordinaris, requereixen 

mesures extraordinàries, i ara ens trobem en un nou Estat d’Alarma que necessita una 

nova reflexió, anàlisi i posada en marxa de mesures.  

1. AJUDES HOSTALERIA, COMERÇ, MERCAT  

 

1.1. HOSTALERIA 

 

- Reiterem la nostra proposta de suspendre el pagament de taxes d’ocupació 

de via pública de taules i cadires als bars i restaurants del municipi durant 

l’any 2021,modificant de forma transitòria l’ordenança, com han fet en molts 

altres municipis (Elx, Castelló, València, Xàbia, Benitatxell, Elda, Petrer, 

Múrcia, Santiago de Compostela, Jumilla, entre molts altres) , i com a fórmula 

més fàcil per els afectats que l’ajuda al pagament de la taxa d’ocupació de via 

pública que es va posar en marxa durant l’anterior Estat d’Alarma.  

 

- Mediar si escau entre la Generalitat i els establiments d’oci nocturn per a 

facilitar els tràmits per a la conversió temporal de les seues llicències a 

establiments diürns amb servei de bar, cafeteria, continguts culturals, així 

com brindar suport a este sector.    

 

 

- Coordinar i tractar de forma personalitza junt amb AETHMA i associacions de 

comerciants, la situació de cada bar, cafeteria, i restaurant que ho sol·licite, 

amb mesures excepcionals que puguen garantir la supervivència o continuïtat 

del seu establiment.  

 

1.2. MERCAT 

 

- Ajuda directa a les parades del Mercat, així com als bars del Mercat que no 

poden realitzar la seua activitat, o buscar noves fórmules excepcionals per a 

que la desenvolupen. Una mesura ja proposada durant l’anterior Estat 

d’Alarma.  
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1.3. COMERÇ  

 

- És urgent que es desenvolupe l’aparador virtual per a donar visibilitat al 

comerç local, i aplicar una fórmula de compra online i servei a domicili amb les 

associacions locals.  

 

- Mentre no es compte amb el Pla Municipal de Comerç, posar en marxa:  

 

o Campanya especial Black Friday, Nadal i Rebaixes gener: crear una 

xarxa d’influencers locals que pose en valor les compres als comerços 

de proximitat, amb difusió transversal per xarxes socials municipals.   

o Xec de consum amb un 33% de descompte: posar en circulació “xecs” 

per un valor, que podran adquirir els clients amb un descompte el qual 

serà sufragat per l’Ajuntament.  

o Campanya nadalenca: coordinar amb Mesa Solidària i altres associacions 

socials i festives, el servici a domicili gratuït de compres en el comerç 

local per a gent major que per les circumstàncies evitarà eixir.   

o Ajudes directes al lloguer d’establiments comercials tant a 

arrendataris com a arrendadors.  

o Ajudes específiques per a reformes d’instal·lacions en matèria de 

seguretat i higiene dels establiments de comerços.  

 

2. ECONOMIA, OCUPACIÓ I RELACIONS AMB LA CIUTADANIA  

 

- Realitzar una diagnosi de l’impacte econòmic de la COVID19 de cara al 

PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, i fer una redistribució dels recursos segons les 

noves necessitats de la ciutat derivades de la crisi sanitària i econòmica, i 

reafirmar el Pla de reactivació econòmica local 2021-2022.   

 

- Impulsar un estudi Benchmarking d’altres ciutats europees en l’àmbit de la 

política post-crisi COVID19 i tindre en especial compte en el futur Pla 

estratègic d’ocupació, emprenedurisme i Formació 2021-2024 la ràpida 

adaptabilitat a nous escenaris (crisis ambientals, altres crisis sanitàries, etc.) 

 

 

- Continuar impulsant i ampliant ajudes a PYMES i autònoms amb la vinculació 

del manteniment de l’activitat, i destinant part important del pròxim 

pressupost per a aquest fi, a més de continuar amb les ajudes socials directes 

als sectors més vulnerables.   

 

- Convocar la Mesa d’Ocupació per a consensuar la lluita contra l’economia 

submergida i l’ocupació irregular. Es proposa posar en marxa mecanismes per 

a garantir una contractació regular del personal en el sector hostaler i 

comercial durant 2021, com per exemple oferir ajudes, distintius i incentius a 

les empreses. També es podria crear un Observatori Municipal de situacions de 

treball irregular en Hostaleria, coordinat per Cuitat Creativa, on s’estudie la 

realitat socio-laboral dels treballadors en hostaleria i col·labore més 

estretament amb els sindicats per a la protecció dels treballadors, es realitze 

més demanda d’inspeccions en cas de tindre constància de situacions 
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irregulars, i s’afavorisca amb incentius la formació de treballadors per part de 

l’hostaleria.   

 

- Pla d’impuls de digitalització de PYMES i comerç online. Impulsar, posar en 

marxa i facilitar la tecnologia (sistemes QR, i altres TIC) amb ajudes 

econòmiques a les empreses, pymes i autònoms locals en temps de COVID.  

 

- Fomentar el teletreball a nivell local, flexibilitat horària, conciliació laboral, 

i racionalització dels desplaçaments, tant del sector públic com privat, amb 

ajudes per a dotar de la tecnologia i les condiciones a les empreses privades, 

pymes, etc., que ho sol·liciten.  

 

- Impulsar clàusules de contractes de joves en les subcontrates de 

l’Ajuntament, consolidació i augment dels programes d’inserció dels sectors 

de població juvenil més desfavorits en el mercat laboral i realitzar un Estudi 

actualitzat de l’ocupació juvenil a la ciutat després de la crisi de la COVID19.  

 

- Ampliar l’ajuda i el servei d’assistència a les persones majors que viuen a 

soles.  

 

3. CULTURA, EDUCACIÓ I FESTES  

 

- Incrementar la formació per a l’ocupació a nivell local, realitzant plans online 

específics de formació i educació gratuïts per als col·lectius més desfavorits 

amb la pandèmia.  

 

- Creació d’una finestra única de CULTURA per a l’atenció i assessorament del 

sector cultural, i dotar d’ajudes econòmiques directes al sector Cultura durant 

el seu període d’inactivitat.  

 

- Facilitar la cultura i la formació d’activitats culturals, educatives i 

formatives online a nivell comarcal amb la subvenció de plataformes a 

organitzacions i associacions que ho sol·liciten.  

 

- Impulsar ajudes directes als creadors, artistes, i persones que guarden 

especial relació amb la Cultura i les Festes locals, així com ajudes als sectors 

culturals locals per a la modernització, digitalització i innovació de les seues 

plataformes online.  

 

- Reorientar les subvencions a les associacions festives per al 2021 per a que 

s’adapten a la nova realitat, preparant un calendari d’actes adaptats a la nova 

realitat, i impulsant el sector de la indumentària, flors, escenaris, artistes i 

pirotècnia, etc.  

 

- Garantir en els actes culturals locals la contractació de grups, associacions i 

entitats del municipi, realitzant també una programació en 2021 que estiga 

protagonitzada per grups locals/comarcals, quan siga possible.  
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4. POLÍTICA   

 

- Institucionalitzar un dia a l’any per a retre homenatge a les víctimes, al 

personal mèdic, i a totes les persones i treballadors que durant la pandèmia 

ha lluitat i contribuït responsablement. El COVID serà per a oblidar, però mai 

hem d’oblidar el compromís social i als que han patit la crisi des de primera 

línia. Així mateix es recordaria la importància de garantir la sanitat pública i 

els treballadors públics, perquè mai es torne a caure en la voluntat de 

privatitzar i disminuir els recursos destinats a la salut pública.  

 

 

Tot això amb l’aplicació de les mesures extraordinàries derivades de la crisi 

sanitària.  

 

o Dins d’aquesta iniciativa, s’establiria per a commemorar este dia un 

Concurs cultural, amb dotació econòmica, en què es podria participar 

mitjançant manifestacions artístiques i culturals (actuacions musicals, 

teatres, pintures, escultures, danses, escriptura, audiovisual...)   

 

 


