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El Grup Municipal socialista a la ciutat de Girona aporta, a través d’aquest document, 

aquelles mesures que considera adequades per afrontar la situació econòmica i 

social que es deriva d’una primera etapa de confinament que s’inicià el passat 14 de 

març a la nostra ciutat.  

 

Aquestes mesures estan pensades de manera específica per a tots els col·lectius 

afectats pel la crisi de la COVID-19, ja siguin de caire social i/o econòmic: 

 

 Classes mitges, autònoms i petits comerciants per evitar el risc de 

pauperització. Si mirem l’estructura del nostre teixit comercial, bars, 

restaurants i els comerços de roba i al detall han de ser objectius clars 

d’aquestes mesures. 

 

Gasolineres 19 0,86% 

Hipermercats (> 2500m2) 3 0,14% 

Supermercats (>400 m2 i < 2500m2) 44 1,99% 

Autoserveis (<400m2) 15 0,68% 
Superfícies especialitzades (>1000 
m2) 17 0,77% 

Alimentació i begudes 378 17,13% 

Estancs 23 1,04% 

Farmàcies 44 1,99% 

Roba i calçat 296 13,41% 

Articles de la llar 100 4,53% 

Llibres i periòdics 29 1,31% 

Articles d'esport 22 1% 

Noves tecnologies 60 2,72% 

Bars 353 15,99% 

Restaurants 261 11,83% 

Altres tipus de comerç al detall 543 24,6% 
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 PIMES: Atenent al risc de crisi de liquiditat de les PIMES, moltes d’elles 

vinculades al sector serveis. 

 Infància i adolescència: receptors de beques menjador i dels Serveis 

d’Intervenció Socioeducativa. 

 Unitats familiars usuàries del Centre de Distribució d’Aliments, ajuts 

d’emergència i Renda Garantida de Ciutadania. 

 Gent gran i persones amb dependència per raó de discapacitat, usuàries de 

teleassistència, SAD, centres de dia o menjadors socials. 

 Persones sense xarxa familiar, ex-tutelats o sense llar. 

 

 

D’altra banda, les mesures estan estructurades en els quatre eixos d’actuació que 

considerem prioritaris: 

 

 Atenció Social 

 Reactivació econòmica i comercial 

 Educació, cultura, atenció a la infància i adolescència 

 Inversions COVID-19 de preparació de la ciutat per a l’etapa de 

desconfinament: mobilitat i seguretat 
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REACTIVACIÓ ECONÒMICA I LOCAL 

 

1. Pla de suport per a la reobertura del comerç de Girona, entenent que 

hauria d’englobar el comerç, els autònoms i les petites empreses. Aquest pla 

s’hauria de presentar a totes les associacions comercials, patronals, sindicats, 

i altres agents que puguin tenir veu en aquest important objectiu.  

 

Mesures que es podrien incloure en aquest pla:  

 

- Guia de bones pràctiques pel petit comerç durant el procés de desescalada. 

Mesures d’higiene per garantir la salut de comerciants i clients. Respectar les 

distàncies de seguretat i assegurar que els comerços tinguin els mitjans de 

prevenció adequats.  

- Crear un organisme de coordinació temporal  amb els agents socials per 

analitzar l’evolució de la situació i de les mesures que cal emprendre 

posteriorment. L’Ajuntament, els sindicats i les patronals treballaran de 

forma coordinada l’anàlisi  dels efectes sobre l’economia de la situació 

d’alarma a causa de la Covid-19. La voluntat és treballar, de manera 

prioritària, en l’estudi de mesures, tant immediates com de futur, que puguin 

ajudar a la reactivació econòmica i a la creació d’ocupació de qualitat a 

Girona, un cop es comenci a superar la crisi sanitària.  

- Elaborar a la web un mapa de consulta de la localització dels comerços i de 

l’usuari, per ajudar a promocionar el consum en el comerç local i en els 

mercats i que la compra es faci a prop de casa i en el barri. Publicació 

actualitzada dels comerços que serveixen a domicili. 

- Programa específic de promoció i ordenament dels mercats municipals 

temporals i permanents. Directoris de productors agrícoles locals que facin 

entregues de comandes a domicili.  
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- Campanya de promoció del comerç local que podria incloure la creació del 

segell/marca de qualitat – “compro a Girona” i/o “establiment segur”. 

Podrien ser totes dues.  

Una altra mesura que podria incorporar aquesta campanya seria la 

implementació d’uns abonaments comercials per promocionar el comerç de 

proximitat i de barri (l’Ajuntament abonaria un percentatge de la compra 

pels establiments adherits). 

- Establir un pla de neteja de la ciutat, amb especial èmfasi -en aquesta 

primera etapa- en els eixos comercials. 

- Línia de subvencions per a despeses d’inversió relacionades amb la protecció 

davant la COVID-19. 

- Microcrèdits pel comerç de proximitat, restauració, microempreses i petites 

empreses, per ajudar a la seva reobertura, sempre que mantinguin els llocs 

de treball. 

- Servei d’orientació jurídica per trobar solucions als lloguers de locals 

comercials i oficines. En col·laboració amb el Col·legi d’ Advocats de Girona, 

posar en marxa un servei gratuït d’orientació jurídica i mediació per 

assessorar en la negociació temporal de les condicions dels contractes de 

lloguer de locals i oficines. L’objectiu seria arribar a solucions viables per a 

propietaris i llogaters davant la complexitat del moment actual. Aquests 

acords poden suposar la reducció momentània dels cànons del lloguer o 

l’establiment de convenis temporals. 

- Participació activa al Marketplace d’ACCIÓ. 

- Gratuïtat en la utilització comercial (permanent i temporal) de l’espai públic 

que permeti mantenir facturacions tot i mantenir les distàncies de seguretat.  

- Bonificacions en l’impost de circulació de vehicles d’autònoms i/o vehicles 

comercials. 

- Bonificacions en la taxa d’escombraries comercials. 
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2. Fiscalitat 

 

Mesures de flexibilització en les taxes i tributs que ajudin els primers mesos d’inici 

d’activitat, més quan aquests mesos coincideixen amb el pagament de tributs. 

Algunes són aplicables a unitats familiars que hagin patit reducció en els seus 

ingressos. Es tracta d’alleujar la càrrega econòmica de les famílies i de l’activitat 

econòmica en general, com a conseqüència de la crisi de la COVID-19.  

 

- Canvi del calendari de pagament d’impostos i taxes de juliol a desembre. 

- Ajornament i fraccionament dels impostos, taxes i preus públics en curs. L’IBI 

i l’impost de vehicles, per exemple, es podran fraccionar sense interessos 

sempre que la sol·licitud es faci en l’any en curs. Es podran fer pagaments 

mensuals fins a setembre del 2021. 

- Fraccionaments més enllà de l’any natural sense meritar interessos.  

- Ajornament i fraccionament del rebut de l’aigua per a activitats comercials i 

empresarials afectades pel tancament. 

- Reducció proporcional de la quota de l’IBI dels locals comercials afectats pel 

tancament. 

- Congelació dels embargaments per impostos impagats. 

- Adaptació dels impostos, taxes i preus públics als serveis efectivament 

realitzats, prestats per les administracions. Si ja s’ha fet el cobrament, 

retornar la part proporcional. 

- Quan s’estigui prestant el servei, aplicar bonificacions i/o exempció o 

moratòria en les següents taxes que permetran la subsistència dels negocis 

en una situació de disminució de la facturació a raó de les mesures de 

distanciament social:  

 

 Taxa de recollida i gestió de residus comercials. 
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 Diferents taxes per ocupació de sòl públic: d'ocupació indefinida 

(divisions B,C i D) i d'ocupació temporal (desde la E a la K). Mercats, 

terrasses de bars i restaurants ... 

 Canvis en les llicències de terrasses. Possibilitat que els negocis de 

restauració puguin ajustar la demanda d’espai públic a les necessitats 

reals i mantenir l’aforament a costa d’ampliar espai ocupat per mantenir 

el distanciament social entre clients. 

 

3. Informació i gestió 

 

Facilitar l’accés  a la informació de subvencions i ajuts d’altres administracions i 

facilitar-ne la seva gestió permet als autònoms, comerciants, hotelers centrar-se en 

la recuperació de la seva activitat 

 

- Web amb informació actualitzada de tots els ajuts i recursos que les diferents 

administracions posen a disposició dels treballadors/es, autònoms, 

empreses, cooperatives i entitats.  

- Traducció d’informació important de la web a les llengües més habituals dels 

residents de Girona inclosa també LSC i apartat de Lectura Fàcil. 

- Creació d’una oficina única d’atenció i gestió d’ajudes COVID-19. Concertar 

aquest servei amb sindicats i patronals. 

 

o Atenció laboral en conveni amb les forces sindicals per donar resposta 

a totes les situacions que es derivin dels expedients de regulació, 

treballadors fixes discontinus etc... 

o Servei de mediació hipotecària, lloguer i subministres bàsics amb el 

reforç de recursos humans i econòmics a l’Oficina Municipal 

d’Habitatge. 
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o Servei d’atenció a autònoms, petit comerç i pimes per a la gestió dels 

ajuts i préstecs amb l’aval de l’Estat,  amb el reforç de recursos 

humans i econòmics del Giroemprèn i en col·laboració amb patronals i 

associació de comerciants. 

 

- Habilitació de canals telefònics amb l’Ajuntament pera  la ciutadania sense 

accés a serveis ofimàtics. Mitjans telemàtics amb o sense certificat digital. 

- Adquisició de programes i equipaments informàtics per facilitar el teletreball 

i l’accés del ciutadà a l’administració. 

- Cartelleres amb telèfons i adreces electròniques de referència per a les 

gestions més habituals en el període de desconfinament. 

- Justificació parcial i anticipada de subvencions i ajuts. 

- Realitzar compres de material de protecció per tenir reserves estratègiques 

de futur. Inclosos equipaments necessaris de desinfecció d’espais públics. 

- Plans de formació en protocols de desinfecció pel personal municipal. També 

sobre atenció ciutadana minimitzant riscos. 

- Plans d’accés als serveis i equipaments públics com biblioteques, centres 

cívics, equipaments esportius, museus ... 

- Redacció i actualització dels protocols d’emergències en cas de pandèmia.  

- Revisar els protocols de prevenció de riscos  i salut laboral per a futures 

pandèmies. 
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ATENCIÓ SOCIAL 

 

El valor de la nostra ciutat ho és també per com viuen els col·lectius més 

vulnerables. Girona té la capacitat d’assegurar els drets més fonamentals a aquestes 

famílies i pot ser exemplar en aquesta qüestió. Segons l’última memòria de serveis 

socials, els nostres serveis de primària atenen uns 5.300 nuclis familiars a tota la 

ciutat (d’un total de 37.700 aproximadament) i el 38% dels mateixos pateixen 

pobresa o manca d’allò més fonamental, com l’alimentació. Aquestes dades 

coincideixen més o menys amb les 1.500 unitats familiars que reben ajuts d’urgència 

per a la seva supervivència. Només 700 unitats familiars perceben la Renda 

Garantida de Ciutadania. Per tant, podem aproximar que entre 1.500 i 2.000 unitats 

familiars continuaran necessitant els serveis municipals i que aquest nombre pot 

augmentar.  

 

- Cal assegurar alimentació i medicaments a tothom que ho necessiti. Per això 

proposem targetes moneder per a aliments i medicaments, amb l’import que 

resulti del càlcul de 4€ per dia i membre familiar. Els beneficiaris serien les 

unitats familiars amb ingressos inferiors a l’ 1,5 de l’índex de suficiència 

(853,68€). 

- Cal assegurar ajudes per a l’adquisició d’ulleres i higiene bucodental  

concertades amb els col·legis professionals.  

- Cal assegurar l’arribada d’aliments a la gent gran i famílies sense opció de 

transport. 

- Servei de càtering per a les persones amb dependència per raó de 

discapacitat o edat, concertat amb el tercer sector; almenys fins que no es 

procedeixi a l’obertura amb normalitat dels centres de dia. 

- Atenció específica a col·lectius que poden quedar invisibilitzats. Parlem de 

dones que pateixen violència de gènere (a través del SIAD), col·lectiu LGTBI 

(a través del SAI), dones que exerceixen la prostitució (en col·laboració 
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d’ACAS), malalties vinculades a la salut mental i d’altres malalties cròniques 

de risc. Són col·lectius que poden patir discriminacions (derivades d’estigmes 

i creences) que es facin més invisibles en aquesta etapa. Requereixen de 

plans específics de detecció i atenció a través dels organismes indicats. 

- Assegurar subministrament elèctric, aigua i gas amb informes socials que 

evitin el tall del subministrament i proposin el fraccionament del deute sense 

interessos. 

- Plans personalitzats de pagament de deutes municipals (taxes/impostos) 

sense aplicar interessos de demora, així com congelació de processos 

d’embargament. 

- Suspensió de les quotes de lloguer dels habitatges de lloguer públic i línia 

d’ajuts per als llogaters de la borsa municipal que així ho requereixin. Es 

podrà prorratejar aquests imports a partir de juliol i durant 18 mesos. Es 

podrà revisar i reduir quotes si la situació econòmica de la família així ho 

requerís. Ampliar la línia d’ajuts al lloguer per a unitats familiars amb 

deteriorament de la situació econòmica provocada per la COVID-19 amb 

endeutament a càrrec de Vivendes de Girona. 

- Reforçar el servei de mediació en execucions hipotecàries i de lloguer. 

- Atenció a les persones sense llar mitjançant convenis de col·laboració amb 

Creu Roja i Càritas que permetin a aquestes entitats treballar amb els 

recursos suficients, amb visió de demarcació. 

- Dotar la partida de Girona Actua als nivells del 2017; 600.000€ totals 

destinats  a plans ocupacionals per a la població amb més dificultats 

d’inserció. 

- Suport del Servei Municipal d’Ocupació als centres de salut i centres 

geriàtrics que cerquen professionals sanitaris i personal de cura. 

- Trasllat de l’oferta formativa presencial a format a distància. 
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- Concertació de serveis amb el tercer sector, centres especials de treball i 

empreses d’inserció. La reserva de contractes ajudarà indirectament a la 

inserció de col·lectius amb especial dificultat. 

  

EDUCACIÓ, CULTURA i  ATENCIÓ A LA  INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 

 

La crisi de la COVID-19 ha posat de manifest i incrementat la bretxa existent entre 

els infants i adolescents amb alguna mancança estructural i la resta. En aquesta 

etapa d’establiment de la nova normalitat, hem de prendre mesures per reduir 

aquesta bretxa en els col·lectius amb més dificultats i mancances en l’entorn 

familiar. 

 

- Xarxa Wifi municipal amb punts de càrrega de dispositius a l’espai públic. 

- Programa èxit escolar actiu fins a inici del curs escolar. Programes de suport 

escolar a l’estiu per pal·liar la bretxa que ha augmentat entre els infants amb 

entorn familiar favorable i els que han patit manca de recursos materials, 

informàtics i de suport a l’èxit escolar. 

- Protocol de col·laboració entre Educació i Drets Socials per detectar famílies 

amb dificultats socials que deriven en problemes de fracàs escolar. 

- Programa de neteja i desinfecció dels centres escolars per atendre les 

activitats que s’hi puguin desenvolupar durant l’estiu. 

- Facilitar a través de l’OME  les preinscripcions i matrícules de les famílies 

amb dificultats de relació telemàtica amb l’administració. 

- Intensificar la taula mixta amb el Departament d’Educació per poder 

proporcionar informació clara i ràpida a les famílies. 

- Mantenir les línies de P3 a totes les escoles per tal de no augmentar ratios 

just en aquests moments. 

- Garantir casals d’estiu per a infants i adolescents en espais que assegurin les 

mesures sanitàries i d’accés universal. Oferir activitat fins a l’inici del curs 

escolar. 
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En l’àmbit cultural, hem vist com els públics s’han adaptat a nous formats, però cal 

donar suport als productors amb la reprogramació de les activitats culturals 

previstes o amb nous productes si per alguna circumstància no es pogués mantenir 

l’oferta inicial. 

 

- Nou calendari de les activitats culturals afectades per l’estat d’alarma. 

- Avançament d’una part dels imports contractats a les companyies i artistes 

amb programacions posposades. 

- Si no és possible tornar a programar, convertir  aquests recursos en 

subvenció de suport als creadors i artistes locals. 

- Subvenció de l’IBI per a les entitats culturals obertes al públic, com ara sales 

de teatre, cinemes, espais de creació, comerç cultural i llibreries.  

- Garantir que els equipaments i indústries culturals públics, amb participació 

pública o que tinguin aportacions de les administracions publiques, 

mantinguin els contractes i les plantilles anteriors a la COVID-19, a 

compensar amb reduccions de taxes municipals i aportacions 

supramunicipals. 

- Bonificació de les taxes per rodatges audiovisuals a la ciutat fins al 31 de 

desembre de 2020. 

- Jornada multitudinària de celebració, una vegada superada la crisi del 

COVID-19, que tingui impacte ciutadà i que fomenti l’activitat cultural i 

econòmica.  

- Incrementar les partides per ampliar els fons de les biblioteques de la ciutat 

mitjançant contractes amb les llibreries de Girona. 

- Potenciar els espectacles a l’aire lliure que permetin un aforament superior, 

incloses les projeccions de cinema, amb la supressió temporal de les taxes 

d’ocupació viària.  
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INVERSIONS COVID-19 PER A LA PREPARACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC, 

MOBILITAT I SEGURETAT 

 

Davant l'escenari d'inici del desconfinament progressiu de la població, caldrà posar 

en marxa un pla de mesures inicials per gestionar la mobilitat de la ciutadania amb 

l'objectiu prioritari de preservar la salut i garantir la seguretat. 

- Pla de neteja i desinfecció viària i manteniment de parcs i jardins de la ciutat,  

que haurà de tenir diferents fases, d’acord amb el pla de desescalada. 

- Garantir la distància social per facilitar la mobilitat segura i saludable i evitar 

el contagi i propagació de la COVID-19. Habilitar temporalment noves xarxes 

de mobilitat sostenible, reconvertint carrers en nous espais de prioritat per 

als vianants i carrils bici.  

- Afavorir la mobilitat amb bicicleta i VMP amb la  restricció del trànsit als 

carrers i avingudes que es determinin. En vies de doble carril, tancar un carril 

per a la mobilitat de bicicletes, VMP i vianants, delimitant els espais amb 

balises de senyalització i, amb els carrils bici existents, completar una xarxa 

per tota la ciutat.  

- Obrir la Girocleta tots els dies, posar en servei el màxim de bicicletes, amb un 

programa de desinfecció sistemàtic, i reduir el seu cost. 

- Aparcaments segurs per a bicicletes pròxims a centres de treball, estació de 

busos i trens i altres punts que puguin ser de gran afluència. 

- Corredors segurs de connexió a polígons industrials i campus universitaris. 

- Facilitar els desplaçaments a peu dels vianants, que permetin garantir la 

distància de seguretat d'entre 1,5 -2m entre persones a les voreres dels 

carrers. Regular el sentit de la circulació dels vianants per una única vorera, 

utilitzant com a criteri el mateix que el de la circulació viària, sempre es 

caminarà per la dreta. I es senyalitzarà la direcció de circulació. 
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- Reduir el temps d'espera dels vianants als semàfors  amb major 

concurrència, per evitar aglomeracions. Eliminar semàfors a demanda dels 

vianants, prioritat als semàfors per als busos. 

- Als espais propers als semàfors amb major concurrència, es senyalitzaran 

punts d'espera que indicaran la distància social a respectar. 

- Ampliar carrers d’ús exclusiu per a vianants i transport col·lectiu al centre de 

la ciutat en horari de jornada laboral. (Per posar un exemple, Plaça 

Catalunya) 

- Adaptació d’espais públics (també en franges horàries concretes) aprofitant 

talls de carrers per a la pràctica de l’esport. (Per posar un exemple, la pujada 

a Palau per Montilivi). 

- Pla de neteja i desinfecció del transport urbà col·lectiu augmentant les 

freqüències en hores punta. 

- Augmentar els carrers Zona 30 per fer compatible l’ús de bicicletes, VMP 

busos i cotxes en vies on no sigui possible segregar un carril. 

  
 
 

 


