TRIEM
LA VIDA
UN PLA DE XOC
CONTRA L’EMERGÈNCIA

Aquest document l’hem elaborat des del Grup Municipal de la Crida per Sabadell per
contribuir al debat de les mesures necessàries a aplicar des de les diferents administracions
com a pla de xoc imprescindible davant la crisi sanitària i social que vivim. La major part
de les mesures que hem incorporat sabem que són pedaços sobre un sistema que posa
per davant el benefici econòmic per sobre de les vides. Pegats que no poden pretendre
arreglar l’irreformable, sinó que ens encaminen a superar l’actual sistema, basat en
maximitzar el benefici que se sustenta tot el sistema capitalista. I és que no podem obviar
que el que ens ha dut fins aquí és la priorització del capital per sobre les persones, que
les retallades en sanitat i educació tenen efectes sobre el futur a curt, mitjà i llarg termini
de les vides de cadascuna de nosaltres.
Després d’aquesta crisi sanitària, i com a conseqüència d’ella també econòmica i social,
el futur haurà de ser irremeiablement diferent. Això passarà per potenciar certs valors i
hàbits que han aflorat en la crisi: la comunicació i la solidaritat interpersonal i grupal; la
reflexió sobre la mobilitat i les conseqüències directes sobre la contaminació de l’aire; la
gran importància dels serveis de salut i socio-sanitaris en un context d’envelliment de la
nostra societat; el control públic dels serveis essencials; la producció propera d’aliments
de qualitat, etc. Com a Ajuntament i ciutat haurien de ser objectius a curt i mig termini
implementar actuacions dirigides al canvi d’hàbits per part de la ciutadania i campanyes
comunitàries d’assoliment d’objectius.

LA URGÈNCIA, MÉS ENLLÀ DE LES
COMPETÈNCIES MUNICIPALS
És urgent que el conjunt d’administracions públiques, en tots els nivells territorials de govern,
posin totes les eines disponibles i ho facin de forma coordinada. En primer lloc, i de forma
absolutament supeditada a totes les mesures, és primordial l’establiment real d’una actuació
coordinada i efectiva entre tots els nivells administratius existents, govern estatal, generalitat i
locals. Aquestes primeres setmanes s’han evidenciat mancances importants de coordinació.
Això, entre d’altres també vol dir un element tant important com la retirada dels límits que
l’estat aplica sobre la despesa dels ajuntaments.
Cal entendre que l’exemple de les administracions públiques s’ha de reproduir en tots els
sectors econòmics. Si necessitem el màxim de gent a casa no podem enviar a treballar cada
dia milers i milers de persones que treballen en serveis no essencials. Era necessari aturar tots
els sector econòmics no essencials al conjunt de l’estat des del primer dia de l’estat d’alarma,
però cal evitar que ho hagin de pagar els treballadors i treballadores a costa d’hores a
recuperar.
Si bé apostem per l’aturada de tots els acomiadaments, i per tant que no es permeti cap
acomiadament, aquesta proposta podria arribar tard quan ja hi ha milers de llocs afectats per
expedients d’acomiadaments temporals. Cal revertir tots els acomiadaments.
És essencial impulsar una Renda Bàsica Universal que arribi a tothom sense condicionants. Els
efectes sobre l’economia familiar seran molt notables en situacions com les actuals, quan es
perdi la feina, o en d’altres que potser no perdran el contracte però si complements o un gran
percentatge dels ingressos i que difícilment seran comptabilitzats en el conjunt d’ajuts
actualment anunciats. L’economia submergida, aquella que no està regulada amb contractes
laborals, és també una de les grans afectades i serà un cop molt fort per a famílies vulnerables
que no rebran cap suport amb les ajudes actualment previstes. Alhora, el temps corre per les
persones a les quals els finalitza el seu subsidi d’atur, que es troben en una situació
d’impossibilitat de buscar feina activament, per tant, tot i no perdre ara la feina, perden les
opcions de buscar-ne. Són centenars els casos possibles com per posar condicionants.
Qualsevol altra aposta tancarà portes a gent que necessita suport, afegirà tràmits i
burocratització excessiva, afegirà cost de treball administratiu, desplaçaments, i en una situació
d’emergència sanitària i social com l’actual hem de cercar solucions universalitzables que no
augmentin el risc de contagi del virus i que no generin col·lectius desatesos. Cal una Renda
Bàsica Universal suficient per a cobrir les necessitats bàsiques.
Per garantir el dret a l’habitatge digne i que un cop finalitzats els períodes de confinament no
hi hagi sectors de població vulnerable que el vegin perillar, cal una moratòria de tots els
lloguers i hipoteques. Per tal de garantir casos de propietaris particulars que necessitin
d’aquests ingressos per fer front a despeses no hipotecàries, resulta essencial que s’estableixi
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una Renda Bàsica Universal, sense condicionants, mentre durin els confinaments i els efectes
derivats de la crisi sanitària del coronavirus.
I finalment, intentant no entrar en un recull exhaustiu sinó d’aquelles qüestions més
fonamentals en un moment com l’actual, cal garantir l’alimentació de les famílies més
vulnerables. Si bé la renda bàsica juga un paper fonamental en aquest eix, això no impedeix
que calgui un suport, executat des de les administracions locals, per a garantir l’alimentació
en condicions de totes les persones.
Per tot això, reiterem, cal que totes les administracions funcionin de forma àgil i coordinada.
Posant el compromís de servei públic, el benestar de totes i cadascuna de les persones, per
davant dels interessos de partit.
Aquestes mesures són urgents i necessiten ser implementades de forma immediata.

#PladeXocSocial #RendaBàsicaUniversal #AturemTotaActivitat
#AturemTotsElsAcomiadaments #DretHabitatgeDigne #GarantiaAlimentària
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EL MUNICIPALISME COM A INSTRUMENT
CLAU PER SORTIR DE LA CRISI
Alhora ens sumem a la reclamació del món municipal per poder desenvolupar les actuacions
necessàries que ara no ens estan permeses: mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense
limitacions, així com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat
pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten
l’autonomia local, evidentment també en matèria de personal; garantir les aportacions
previstes de les administracions supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar a les
noves necessitats que generarà la crisi; contractar persones sense les actuals limitacions,
especialment per a donar resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui;
redefinir els programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament
europeu del període 2021-2027. Alhora cal aturar el pagament del deute de les
administracions públiques per poder fer front a la crisi i animem al conjunt de municipis a
incloure-ho dins les reclamacions del món municipal a l’Estat.

La gravetat de les conseqüències econòmiques i laborals dels propers mesos justifiquen un
replantejament total en els pressupostos aprovats inicialment. La incorporació de major
capacitat de despesa, conjuntament amb la redistribució del pressupost de 2020 amb
modificacions del pressupost, ha de servir per tirar endavant mesures en molts àmbits
d’actuació i prioritàriament en atendre les situacions de vulnerabilitat i en la reactivació
econòmica i cultural de la ciutat, esdevenint una xarxa de seguretat per a les persones
aturades, per als treballadors, per als autònoms i per al petit comerç.
Cal tenir en consideració dos tipus de mesures diferents, aquelles urgents, necessàries per
activar de forma immediata, i aquelles en les que cal començar a treballar per activar ben
aviat per tal de evitar que les conseqüències d’aquesta crisi econòmica esdevinguin
estructurals. Totes elles en àmbits diversos com acció social, residencial, laboral, productiu,
cultural, etc. des de tots els àmbits de les nostres vides. Ja siguin urgents o per pal·liar
conseqüències estructurals impacten sobre elements similars en moments diferents.
Una crisi que no entén d’àrees de treballs, de departaments institucionals, sinó que requereix
d’una acció transversal i impulsada per totes les administracions, tot i que especialment
executada des dels municipis. Per posar un exemple clau de transversalitat i coordinació des
de l'àmbit d'acció social, residencial i gent gran, de forma conjunta, cal treballar amb
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l'adequació de les bases de dades de llars vulnerables, amb la seva autorització, per tal de
respondre de forma immediata davant de crisis sanitàries o socials de forma àgil i eficient.
Som plenament conscients que algunes de les mesures que posem sobre la taula ja s’han
començat a implementar, però queden moltíssimes que encara estan en fases molt inicials,
d’altres no contemplades o descartades, per això no n’hem volgut excloure cap d’aquest
recull.
Pensant en la transversalitat, però també en el potencial de la ciutat, davant les conseqüències
sanitàries, socials i laborals que està provocant el Covid-19 arreu i davant la perspectiva d’un
estricte confinament perllongat al llarg de les properes setmanes, des de la Crida per Sabadell
considerem que cal crear un espai que reculli tota la informació i pugui donar les pautes
d’actuació al conjunt de la ciutadania, empreses i serveis amb l’objectiu d’assolir la màxima
eficiència en la lluita contra la pandèmia i garantir les necessitats de la ciutadania. Una Taula
de crisi formada pel govern municipal, les portaveus dels Grups municipals, el delegat del
Govern de la Generalitat, la Corporació Parc Taulí i aquelles entitats i institucions que es
considerin necessàries. Davant d’una situació tan excepcional com en la que ens trobem, i
que es pot perllongar algunes setmanes més, calen mesures excepcionals
En l’àmbit de l’Acció social cal de forma immediata l’activació d'una Renda Mínima Municipal
temporal mentre no s'activi des de l'Estat una Renda Bàsica Universal que garanteixi que les
persones tenen les necessitats bàsiques cobertes. Caldrà fer front a l’emergència social amb
aportacions econòmiques addicionals, també en pobresa energètica, però també amb un
increment notable dels recursos humans i tècnics de serveis socials per garantir que aquesta
atenció és real. És essencial que les mesures arribin directament a la ciutadania i no es
converteixin en un entramat burocràtic entre administracions. Cal pal·liar les mancances
detectades en coordinació de tots els serveis d'atenció a persones del municipi, l’àmbit
competencial del que depenguin no pot paralitzar l’acció del municipi o impedir conèixer la
realitat del municipi. I per no deixar ningú enrere és fonamental estar alerta per atendre
col·lectius amb necessitats específiques, com les persones grans sense xarxa de suport, les
persones sense sostre, etc. vetllant per un major acompanyament des de l’administració més
propera, l’Ajuntament.

Però caldrà seguir treballant precisament en enfortir aquesta xarxa municipal fent un reforç
sobre tots aquests serveis municipals que han resultat essencials durant aquesta crisi. Caldrà
treballar per adequar les fonts de dades que permeten un treball més efectiu i permeten una
detecció i atenció ràpida sobre les persones més vulnerables de la ciutat. I ens caldrà un treball
molt proper i coneixedor de les realitats, un treball des de la intervenció comunitària
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absolutament transversal per garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats a la nostra
ciutat.
Quan cerquem buscar elements que donin seguretat a les persones que estan rebent l’impacte
de la crisi no podem obviar l’àmbit residencial. En un moment en que encara discutim sobre
mesures per pal·liar els efectes de la bombolla immobiliària cal posar tots els mecanismes
possibles per a que l’habitatge segueixi sent un bé per viure-hi, no un negoci. Caldrà disposar
d’ajudes econòmiques per fer front a les dificultats de forma urgent fins que no s’asseguri una
suspensió temporal del pagament hipoteques i lloguers. En els casos d’habitatges públics o
parcialment públics (Ajuntament, Vimusa i SBD Lloguer) caldrà estudiar de forma
individualitzada la condonació o ajornament de les quotes abans de passar els rebuts. Així
com caldrà tot el reforç possible en mediació entre llogateres i propietàries fins que no arribi
la moratòria de pagaments. Cal habilitar que tothom tingui on viure, especialment en un
moment de crisi sanitària. Això vol dir que cal de forma necessària un recurs residencial
d’urgència per a les persones sense sostre.

Davant de cada sotragada del mercat immobiliari queda més clar que el parc públic ha de
seguir creixent, des de la titularitat pública i des del lloguer, com a requisits indispensables per
a que sigui veritablement pública. Calen equipaments municipals per afrontar la situacions
d’exclusió d’emergències, que siguin transitoris, però han d’existir per tal de poder sostenir els
embats del mercat. Tot plegat requereix necessàriament de reforçar l’atenció ciutadana de
l’Oficina Local d’habitatge, com de fer un seguiment a detall del desenvolupament del Pla
Local d’habitatge, i en especial d’ampliar programes i recursos per programes de persones
sense sostre, perquè no ens podem permetre com a societat deixant ningú al marge.
Els recursos vinculats a serveis socials han d’incorporar augmentar les aportacions
econòmiques per garantir l'alimentació equilibrada de les famílies més vulnerables. Això vol
dir també, de forma urgent, ampliar els recursos de les cistelles vinculades al Rebost solidari
així com incloure-hi menjar fresc.
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A mitjà termini cal treballar per incentivar la presència de mercats de pagesos als barris de
Sabadell de la mateixa manera que passa més enllà mercat central. Potenciar la relació entre
productors i cooperatives, associacions de consum locals a tots els barris.
L’àmbit laboral és clau per l’estabilitat i la seguretat dels i les treballadores. Des de l’àmbit
públic cal garantir que cap treballador d’empreses privades que realitzi serveis públics quedi
al carrer. Així com cal cercar els mecanismes per promoure la denúncia a inspecció de treball
d’aquelles empreses que no compleixin amb tots els requisits de seguretat, higiene i material
necessari per fer front al Covid-19. Posar tots els recursos de Vapor Llonch a facilitar
informació tant productiva com de drets laborals, així com fer seguiment de les empreses que
han fer ERTO al municipi i oferir línia d’ajudes municipal per poder completar el salari
d’aquests treballadors.

Cal treballar en mesures com els salaris mínims municipals que afavoreixen la millora en tot
el municipi, a més a més dels i les treballadores directament afectades. Alhora, resulta
essencial incloure de forma sistematitzada en els nous plecs de clàusules de serveis
externalitzats la necessitat de disposar de reserves de materials de protecció personal per
l'acompliment de tots els serveis essencials ja que hem de treballar per millorar la resposta
futura municipal en situacions com les actuals.
L’Ajuntament té un paper fonamental per fer créixer l’economia i això vol dir en la instància
més urgent eximir dels pagaments de lloguer dels locals i instal·lacions municipals que
depenguin de l’Ajuntament o de qualsevol dels organismes que participi ocupats per empreses
i autònoms i que han de romandre tancats. No s’entendria sense ser complementat des del
Vapor Llonch amb tota la informació i assessorament possible. Cal valorar també l’exoneració
del pagament de les taxes municipals associades a activitats econòmiques de petites i mitjanes
empreses i persones autònomes que han hagut de cessar la seva activitat.

Haurem de posar en marxa elements de re-impuls de l’economia essent conscients dels reptes
que tenim com a planeta, i això vol dir que caldrà impulsar eines que potenciïn l’economia
local i verda, mitjançant subvencions i crèdits. La creació d’una agència de desenvolupament
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socioeconòmic local com a eina de debat, elaboració i desenvolupament de l’estratègia de
transformació socioeconòmica i l’impuls de l’ocupació de qualitat amb un objectiu que reforci
el municipi i el seu entorn: economia social, local i solidària. Serà indispensable una
campanya de foment del consum de proximitat, social i solidari, per ajudar a aquells
productors estratègics de la comarca, com pagesos i ramaders, indústries culturals, indústries
enfocades a la sostenibilitat
L’àmbit cultural ha rebut un gran impacte davant la cancel·lació de moltes funcions de concerts
i teatrals, la proximitat de Sant Jordi que no podrà desenvolupar-se com el coneixem, el
trencament de les dinàmiques socials que la cultura és urgent la difusió de continguts culturals
a distància i l’elaboració d’un catàleg de recomanacions d’activitats com a campanya de
promoció de la cultura i les entitats i col·lectius de la ciutat.

L’estiu i la tardor tindrà importants reptes culturals per reubicar tota la programació cultural
suspesa, la revisió de programes com Nit dels Museus, el tradicional 30 nits, o la pròpia festa
major. Caldrà oferir espais i organitzar esdeveniments de promoció de cultura a la ciutat, des
de la promoció local com esdeveniments a diversos eixos de ciutat. Crear una oficina
gestionada entre Ajuntament, entitats privades (promotors i gestors de Sabadell i comarca) i
professionals per l’assessorament als professionals com per a la creació d’unes línies
artístiques i culturals a la ciutat.
L’esport ha d'esdevenir un continu en la vida de les persones durant el confinament i per això
cal activar programes d’esport per activar la gent amb rutines a casa per a totes les edats així
com promocionar les activitats desenvolupades des dels múltiples espais d’activitat esportiva
de la ciutat.

Per tal d’activar la ciutadania caldrà promocionar i promoure un programa d’activitats
esportives amb les entitats esportives de la ciutat així com publicitar i activar rutes urbanes i en
el rodal i parc agrari amb participació de les entitats.
Tot i que la major part de les competències d’educació corresponen a Generalitat des de
l’administració local cal treballar conjuntament per establir com podem garantir que tots els
alumnes disposin d'internet a casa i els equips necessaris. Així com cercar els mecanismes per
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donar suport en l’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) que
habitualment compten amb suport educatiu als centres.

De forma estable caldrà incrementar els recursos per al desenvolupament del Pla d'Equitat i
Èxit educatiu per reduir la segregació escolar i l'abandonament educatiu. És necessari
incorporar nous ajuts per les activitats infantils i juvenils d’estiu a tots els barris de la ciutat.
En l’àmbit sanitari és clau posar a disposició de forma oberta i tot el temps que sigui necessari
qualsevol equipament que se sol·liciti des dels àmbits sanitaris o de les entitats que treballin
amb col·lectius vulnerables. Així mateix, cal posar a disposició qualsevol eina i materials que
l’administració municipal tingui disponibles i puguin ser útils per a l’àmbit sanitari.

No podem obviar la responsabilitat de les retallades en sanitat que s’han succeït en les
administracions supralocals i, per tant, el seu impacte en la salut de les persones. El món local
ha d’esdevenir un motor clau de pressió sobre la Generalitat de Catalunya i el Govern central
per revertir les retallades sanitàries. Entre molts altres factors implica recuperar la construcció
d’infraestructures necessàries com l’hospital Ernest Lluch que s’ha de situar entre Montcada,
Ripollet i Cerdanyola i ha de descongestionar els serveis sanitaris comarcals.
L’impacte emocional d’aquesta crisi pot ser profund i per això caldrà habilitar totes les eines
possibles i tots els recursos socio-sanitaris per tal de treballar, coordinar i educar en el dol i la
gestió post-crisi de l’experiència viscuda. En un marc de Assegurar la salut de tots i totes
passarà també per posar a disposició serveis addicionals i en aquest sentit caldrà impulsar un
servei d'odontologia municipal i gratuït per a persones vulnerables.
En un moment en que a tots i totes se’ns demana quedar-nos a casa, per algunes persones
que són víctimes de violències masclistes això pot esdevenir un malson. És vital ser conscients
d’aquest context alhora de fer anàlisis, però també cal preveure els efectes d’aquesta situació
i cercar tots els mecanismes possibles per poder atendre les dones que la visquin, el qual sens
dubte passa per visibilitzar i dotar de majors recursos el Servei d’Informació i Atenció a la
Dona (SIAD).
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En un context en que el sector de cures ha esdevingut essencial és vital que com a municipi es
realitzi una diagnosi per tal de dotar-nos de noves propostes d’actuació sobre les necessitats
de cures existents.
La participació de les persones i entitats és un punt essencial per a la ciutat en aquests moments
i al llarg de la vida. Cal fer una aposta clara per tal de fer promoció a totes les xarxes de
suport de manera que es puguin complementar les unes a les altres i que entre totes puguem
assolir el suport necessari per passar aquesta crisi sanitària.
És imprescindible activar la mediació i intervenció comunitària per a donar suport a la
població. Apostem per un servei que ajudi a poder mediar entre particulars i puguin gestionar
i acompanyar en els conflictes que hi pugui haver. Per fer possible aquesta activació cal fer
una difusió activa des del propi ajuntament. Cal ser ser conscients i adonar-se que la
participació en el territori és molt important, així com la coordinació de totes les entitats que
hi ha arrelades al territori. D’aquesta manera cal treballar conjuntament des de la intervenció
comunitària amb l'objectiu de construir una xarxa de suport comunitària estable en el temps
que pugui ajudar en aquests moments de crisi, però que continuï vetllant per la comunitat al
llarg del temps.

La situació actual estem rebent moltíssima informació, però destriar la que resulta essencial, i
sobretot, la que és real, és una tasca ingent. És per això que des de l’administració pública cal
destinar molts esforços per a fer pública tota la informació disponible en relació a la malaltia
i a la gestió dels recursos públics: dels recursos sanitaris, serveis públics, contractes i qualsevol
que pugui tenir relació amb aquesta crisi, garantint el rigor de les informacions i evitant
generalitzacions. L’estat d’alerta en el que ens trobem no pot anul·lar els deures de
transparència de cap govern ni cap administració.
Per la manca d’informació i relació entre agents de la ciutat caldrà una aposta ferma per
crear un taula de crisi (comissió, grup de treball…) de valoració i seguiment així com
elaboració i rendiment comptes on es reculli totes les actuacions i despeses generades així
com els espais de decisió que les van validar.
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Hi ha altres aspectes generals que l’administració local ha de donar criteris clars i publicitats
per no generar dubtes ni buits. Pel que fa els terminis de cobrament d’impostos i taxes cal
allargar el termini pel seu pagament . També caldrà valorar la bonificació d’alguns impostos
(IBI, escombraries), així com exonerar les taxes dels serveis que no es realitzen (Llars d’infants,
escola de música,...) i agilitzar el retorn a la ciutadania d’aquells serveis ja abonats. Per
exemple ajustant les quotes de menjador, tallers i extraescolars que ja s'han pagat i que no
s’hagin gaudit pels infants.
Els serveis públics queden afectats en diverses de les mesures anteriors, però si que cal fer un
punt específic precisament amb propostes que els afecten de forma molt directa i poden tenir
efectes importants. Cal que establim un salari mínim de ciutat, de 1.200 euros, que passi a
ser inclòs per al personal de l’ajuntament, però també que sigui incorporat en els plecs de
clàusules per a serveis externalitzats. Alhora cal dur a terme una reavaluació dels serveis
externalitzats i si han de seguir sent-ho o cal que siguin municipalitzats tenint en compte factors
nous i claus com si han estat considerats serveis essencials durant el període d’aquesta crisi
sanitària i social.

Des de la Crida per Sabadell continuarem treballant en el seguiment i en la proposta de
mesures per fer front a l’emergència. Som plenament conscients que algunes de les mesures
que hem proposat poden anar canviant també en relació a les que s’acabin implementant,
seguint també l’evolució de les diverses situacions en les que ens trobem. Encoratgem però a
que totes les mesures que es prenguin vagin a l’arrel dels problemes per poder superar les
dificultats amb les que la ciutadania es trobarà dia a dia.
#PlaDeXocSocial #RendaBàsicaUniversal #AccióSocial #Residencial #Laboral
#Productiu #Cultural #Esport #ReproductivaCures #Sanitari #Esport #Alimentació
#Participació #Educació #Transparència
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