PROPOSTA DE L’ALCALDE
L'Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de
2020 la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19 a
pandèmia internacional. La rapidesa en l'evolució dels fets va requerir l'adopció de
mesures immediates i eficaces per a fer front a aquesta conjuntura.
Així, el Govern d'Espanya dicta en data 14 de març de 2020 el Reial
decret 463/2020, publicat en BOE del mateix dia, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària generada per la COVID-19, la
qual continuada prorrogada.
Moltes han sigut les mesures adoptades per l'Estat per a garantir la
prestació de tots els serveis, ordinaris o extraordinaris, amb vista a la protecció de
persones, béns i llocs; mesures que igualment han anat adoptant les Comunitats
Autònomes i els Ajuntaments de caràcter socials, d'ocupació i foment econòmic.
La Junta de Portaveus d'aquest Ajuntament, en sessió de 17 d'abril de
2020, ha apostat unànimement a treballar per la reconstrucció social i econòmica
de Xàbia, mitjançant l'impuls d'un pla de recuperació i mobilitzant els recursos
necessaris que l'actual situació financera de l'Ajuntament permet.
Així, aquest Ajuntament s'ha elaborat un Pla de Reactivació econòmica i
social per a pal·liar els efectes patits pels veïns de Xàbia amb motiu de la crisi
sanitària, que contempla mesures de:
- Foment econòmic com a ajudes a autònoms i mutualistes amb una
previsió de 1.500.000 euros podent-se ampliar fins a 3.000.000 euros, agilitació en
la concessió de llicències d'edificació i devolució d'avals, mesures per a la
reactivació del turisme, mesures tributàries quant a suspensió temporal del
pagament de taxes, bonificacions, ...programa de reactivació a empreses i
autònoms després de l’estiu …
- Recuperació social augmentant la partida d'ajudes económiques fins
a 2.800.000 euros per a atendre situacions socials sobrevingudes d'aquesta crisi
perquè cap família afectada i necessitada quede sense les seues necessitats
bàsiques cobertes
- Programa Social d'Ocupació Urgent amb una dotació de 500.000
euros per a la contractació temporal de personal en situació econòmica limite.
-

Mesures de mobilitat.

-

Mesures per a garantir el proveïment d'aigua potable.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació adopte el
següent ACORD:
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Assumpte: Pla per a la reactivació econòmica i social Recuperem Xàbia

Aprovar el Pla Integral per a la Reactivació Econòmica i Social del
municipi de Xàbia amb motiu de l'emergència sanitària generada per la Covid-19
“RECUPEREM XABIA” el text de la qual és el següent:
PLA INTEGRAL PER A LA REACTIVACIÓ ECONOMICA I SOCIAL DEL MUNICIPI DE
XABIA AMB MOTIU DE L’EMERGENCIA SANITARIA GENERADA PER LA COVID-19
- RECUPEREM XÀBIA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Com a conseqüència de l'emergència de salut pública ocasionada per la
Covid-19, el Govern d'Espanya va declarar l'estat d'alarma en tot el territori nacional
mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març. El decret, que ha sigut prorrogat
en diverses ocasions, ha comportat fortes restriccions a la lliure mobilitat i a l'activitat
econòmica -a través del cessament parcial o total de determinades activitats- per tal
de reduir el nombre de persones exposades.
L'impacte d'aquesta situació d'excepcionalitat i la paràlisi de l'activitat que està
afectant amplis sectors de la nostra economia és difícil de dimensionar, però es fa
evident que l'economia nacional així com la local quedaran greument danyades i fa
necessària l'adopció de mesures que atenuen els efectes de la brusca disminució
d'ingressos d'aquells subjectes econòmics més vulnerables.
A Xàbia, en vora 50 dies hem rebut més de 850 sol·licituds d’ ajudes
d’emergència, xifra que triplica les que s’atorguen un any qualsevol i mostra que totes
aquelles famílies habitualment en situació de vulnerabilitat, han quedat molt més
exposades a les crisis vitals pròpies d'aquestes situacions catastròfiques.
També hem de tenir en compte, que un dels col·lectius que més han patit
aquesta crisi són les persones treballadores en règim d'autònom afectades pel
tancament dels seus negocis.

Com a administració pública tenim l'obligació d'estar al costat de la ciutadania i
en aquest cas, com a entitat més propera, canalitzar tant la gestió de l'emergència
com la post-emergència amb la màxima celeritat, aprovant aquelles mesures tendents
a pal·liar els efectes que està patint la nostra societat.
També cal abordar de manera immediata com pal·liar l'inevitable dany econòmic
i social causat a Xàbia per la pandèmia, així com facilitar que, tan prompte com la
situació sanitària ho permeta, començe a reactivar-se l'economia del nostre municipi.
Amb aquest objectiu naix el Pla Integral per a la Reactivació Econòmica i Social
per l'emergència sanitària. A través d’ell, articularem les mesures a nivell econòmic i
social que estiguen al abast de l’Ajuntament per a donar resposta a l'etapa posterior a
la crisi sobrevinguda i de dimensions desconegudes ocasionada per la Covid-19, fent
costat a les persones i famílies que han quedat en situació de vulnerabilitat i als
autònoms i xicotetes empreses per a que puguen impulsar la reactivació econòmica de
la població de Xàbia.
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Segons dades de la Generalitat Valenciana, al nostre poble s’han presentat 460
ERTOs que han afectat a un total 1.894 treballadors i són 1.122 els autònoms que han
sol·licitat les ajudes autonòmiques. Són xifres que ens valen per poder avaluar
inicialment la situació en la que han quedat les xicotetes empreses o empreses
familiars sobretot vinculades als sectors productius més representatius al nostre
municipi –com el turisme, el comerç o els serveis-, greument afectats per la situació
d'emergència sanitària.

I.- ACCIONS PER AL FOMENT ECONÓMIC
A) SUBVENCIONS DESTINADES A RECOLZAR A LES PERSONES AUTÓNOMES I
MUTUALISTES:
L’Ajuntament de Xàbia obri una Línia de subvencions atenent a la llei bàsica
estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, amb l'objecte de
concedir ajudes a les persones autònomes i mutualistes que hagen suspès l'activitat
com a conseqüència directa de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de
14 de març, on es declara l'estat d'alarma a causa de l'emergència sanitària a
conseqüència del COVID 19 i estiguen cotitzant en el règim especial de treballadors
autònoms (RETA).
Aquesta convocatòria estarà dotada amb 1.500.000€ de recursos ordinaris
inicialment, puguent ser ampliada si es permet l'ús del superàvit en 1.500.000 euros
més.
A més, diferents departaments municipals impulsaran mesures sectorials per
contribuir a la activació econòmica
B) MESURES EN URBANISME:
-

Pla de xoc per agilitzar la tramitació de llicències d'obra i activitats i devolució
d'avals.

-

Activació de la tramitació electrònica de les compatibilitats urbanístiques.

C) MESURES EN TURISME

-

Pla de màrqueting:
Reactivació del Turisme a curt termini per la temporada Estiu 2020
Promoure Xàbia com a destinació natural i segura
Accions promocionals destinades al Turisme Nacional i de segona Residència.
Reactivació del Turisme a mitjà termini. Tardor 2020 i hivern i primavera 2021.
Assessorament al sector turístic en quan a les especificacions tècniques per a
l'adequació de les activitats empresarials turístiques
Creació d’un apartat específic a la web www.xabia.org i enviament directe via
mailings als empresaris de totes les línies d’ajuda obertes i accions de formació
útils en esta situació

D) MESURES DE CARÀCTER TRIBUTARI
Mentre dure l' estat d' alarma:
-

Suspensió temporal del pagament dels tributs municipals (recollida de residus,
vehicles i guals)
Suspensió del pagament de les taxes d'ocupació de la via pública, de l'Escoleta
Municipal i de les activitats en les instal·lacions esportives

Una vegada acabat l'estat d'alarma:
-

Ampliació de tots els terminis en els pagaments on siga tècnicament viable
Suspensió del pagament de la taxa d'ocupació de via pública de taules i cadires i
mercaderies.
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-

-

Devolució de la part proporcional de les taxes per aquells serveis que no s' ha
pogut prestar per l' alerta (Principalment Escoleta i Ocupació de via pública).
Abonament per a les instal·lacions esportives amb una ampla flexibilitat horària i
de dates.
Estudi de bonificacions i/o ajudes en tributs de la propera anualitat - Recollida
residus, IBI, etc... amb la consegüent modificació d'ordenances.

E) PROGRAMA D'OCUPACIÓ I FOMENT D'OCUPACIÓ A EMPRESES
Les condicions d'aquesta crisis -la incertesa que envolta hui dia l'evolució de
l'epidèmia o la possibilitat de disposar prompte d'una vacuna o medicació que permeta
normalitzar l'activitat empresarial, la vida social i el consum- així com la falta de
precedents, ens fan pensar que les seues conseqüències s'allargaran en el temps i
hem de pensar en una recuperació a llarg termini.
Per tant, una vegada acabada la campanya estival -quan les opcions reals
d'ocupació siguen menors- es llançarà una segona fase de reactivació a empreses i
autònoms amb treballadors, utilitzant els imports romanents de la primera fase
d'actuació d'aquest pla integral.
L’Ajuntament atorgarà ajudes per al manteniment d'ocupació d'aquelles
empreses que han fet ERTOs per força major i tenen que mantenir l'ocupació 6 mesos
per a no tindre que tornar les quantitats bonificades.
Es comprovarà el nombre de treballadors contractats a l'hora del ERTO i el
número de treballadors al final dels 6 mesos, verificant aixina que efectivament s'ha
mantingut l'ocupació.
L' import de l'ajuda té com a objecte cobrir part de les cotitzacions del règim
general a la seguretat social entre 3 i 6 mesos, preferentment les que tenen
treballadors/es a jornada completa.
Es farà una baremació que anirà en relació al nombre de treballadors afectats
per l'ERTO per força major i amb un import màxim d'ajuda.
L’Ajuntament també oferirà ajudes adreçades a l'autoocupació per aquelles
persones aturades que complisquen els requisits de les bases, que creen el seu propi
lloc de treball com a treballador autònom a Xàbia.

F) ALTRES
-

-

Recolzarem a les associacions de comerciants i hostaleres en les campanyes
genèriques de promoció del comerç local de proximitat que es plantegen i
foment de la programació formativa en màrqueting digital i altres ferramentes
per poder oferir en cas de necessitat una atenció no presencial.
Modificarem l’ordenança de l'ocupació de la via pública per a –en situacions
d’emergència com aquesta- poder ampliar l’ocupació del sector hostaler, fins i
tot ocupant passejos o zones d'aparcament, perquè bars i restaurants tinguen un
major marge de negoci amb la separació de taules que hauran de guardar els
pròxims mesos
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L'import de l'ajuda té com a objecte cobrir les cotitzacions a la seguretat social.

II.- ACCIONS PER A LA RECUPERACIÓ SOCIAL
El Reial Decret 465/2020 de 17 de març autoritza a les Administracions locals a
l'ús d'una part del romanent de tresoreria per a l'àrea de benestar social. Per això des
de l'ajuntament de Xàbia hem augmentat la partida 480.00 corresponent a les ajudes
econòmiques fins a 2.800.000€, per poder atendre qualsevol situació social
sobrevinguda d’aquesta crisi sanitària i actuar de manera eficaç perquè cap família
necessitada i afectada per la situació quede sense les necessitats bàsiques cobertes,
entenent aquestes com l'alimentació, medicines, llum i aigua i habitatge.
Considerant les característiques del nostre municipi i la dependència del sector
serveis, un gran nombre de famílies quedaran en situació d'extrema vulnerabilitat, al
menys, fins que no arribe la campanya estival.
El departament de Serveis Socials ja te establerts uns requisits per avaluar la
necessitat d’aquelles persones físiques –empadronades i residents al municipi de
Xàbia- que ho sol·liciten. No obstant això, al llarg de l’Estat d’Alarma s’ha reforçat el
departament, protocol·litzat un sistema per ser més àgils i per fer-los arribar vals de
compra en la situació de confinament -sense necessitat de contacte social- i ampliar la
cobertura (de 4 setmanes a 6) de les ajudes d’emergència.
També s’ha obert un allotjament d’emergència no permanent destinat a cobrir
una necessitat sobrevinguda i d'urgència per aquelles persones i famílies que no poden
romandre en el seu domicili per diversos motius, ja siguen econòmics, socials,
sanitaris, maltractaments o derivats de l'absència de familiars o altres xarxes de
suport.
El 12 de maig es recupera l’atenció presencial per tramitar ajudes, principalment
de:
1.2.3.4.-

Habitatge.
Subministraments bàsics.
Necessitats bàsiques
Despeses excepcionals

III.- PROGRAMA SOCIAL D'OCUPACIÓ
S'aprovarà un Programa Social d'Ocupació Urgent per a l'any 2020 dotat amb la
quantia de 500.000€ amb el que es pretén contractar temporalment a persones
-inscrites en el servei públic d'ocupació- que estiguen en una situació econòmica límit i
necessiten incorporar-se al sistema laboral de manera urgent. Els empleats d’aquest
pla es dedicaran a tasques relacionades amb la prevenció d'incendis forestals,
adequació de parcel·les i zones verdes municipals, neteja i manteniment de barrancs i
llit del riu, neteja de viari públic, neteja, apertura, tancament, reparació i manteniment
de edificis municipals, entre altres.
En les bases de la convocatòria d'este pla es concretaran les característiques
dels llocs, número de places i dotació pressupostaria.
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El departament també te previsió reforç de personal i d’horari per atendre
aquestes necessitats i altres directament relacionades amb esta emergència sanitària
com l’augment de sol·licituds de demanda del Servei d’Asistencia Domiciliària (SAD)
per el rebuig que pot provocar esta crisi al ingrés en residències, casos a fer seguiment
dins del programa de prevenció de la soledat Radars o el retràs en les valoracions del
grau de dependència, desprès de dos mesos suspeses.

IV.- ACCIONS PER FOMENTAR LES MESURES DE MOBILITAT
Es promourà la peatonalització i/o ampliació d'espais públics, reorganització del
tràfic i pacificació dels entorns urbans per garantir el distanciament social i assegurar
les eixides amb seguretat de la ciutadania.
També s’implementaran totes aquelles mesures que faciliten el distanciament
social i que tinguen utilitat per a frenar l'avanç de la COVID-19 i per cuidar la salut dels
nostres veïns i veïnes.
V.-MESURES PER A GARANTIR L'ABASTIMENT DE L'AIGUA POTABLE.
L’empresa municipal d’aigües AMJASA no emetrà els rebuts de l'aigua mentre
dure l’Estat d’Alarma i garantirà l'accés d'aquest bé primordial i bàsic a tota la
ciutadania sense cap tipus de perjuí.
La Junta General ha aprovat ja la creació d'un fons social dotat amb un milió
d'euros per a, una vegada s’alce l’Estat d’Alarma i es reprenga la facturació, destinar-lo
a subvencions o exempcions dels rebuts del aigua a les famílies, pimes o autònoms
que ho necessiten.
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