MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI D’AJUDA A L’HOSTALERIA LOCAL

Pablo González Gimeno, portaveu suplent del Grup Municipal Guanyar Alcoi, a
l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
presenten en el Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les conseqüències econòmiques i laborals de la gestió de la pandèmia de la Covid-19
han sigut demolidores en general però hi ha sectors més afectats que altres. En
aquest cas el sector de l'hostaleria ha patit i està patint les conseqüències dels
tancaments, de la reducció d'aforaments i de les limitacions horàries que, tot i
necessàries per a frenar contagis, estan castigant a un sector les dinàmiques del qual
difícilment es poden adaptar a aquestes circumstàncies. Fa uns dies precisament als
mitjans de comunicació el portaveu de la Federació d'Hostaleria de València afirmava
que estaven en perill més de 10.000 establiments d'hosteleria a tot el País Valencià,
amb el que això suposa de pèrdues de llocs de treball.
És un fet molt preocupant perquè afecta milers de treballadores i treballadors, a les
seues famílies, i a l'economia i benestar del País Valencià en general per com està tot
interconnectat. Calen mesures per a protegir a les persones que treballen a aquest
sector, especialment quan les polítiques laborals i econòmiques des de fa dècades han
apostat per un model econòmic on l'hostaleria ha ocupat un lloc central. Ara és
imperant un canvi de model –d'altra banda reclamat durant anys per diferents agents
socials- però cal també no oblidar a les persones afectades.
A la nostra ciutat, encara que ens manquen dades per conéixer l'estat concret en el
qual es troba el sector, l'experiència quotidiana ens assenyala que la situació és
sagnant i per això considerem que des del consistori s'han de buscar maneres de
donar suport a aquest sector.
A altres ciutats hem vist iniciatives que seria bo poder adaptar a la realitat local, com
per exemple:

◦ La mapificació de tots els establiments que romanen oberts amb els seus
horaris, serveis disponibles i possibilitats de consum. Durant el confinament
la Mancomunitat de l’Alcoià-Comtat ho va intentar però malauradament no
ha acabat de quallar aquesta iniciativa. També sabem que en el portal del
comerciant hi ha restaurants donats d’alta però caldria millorar tant la
informació que es dóna com el coneixement i accés d’aquest portal per part
de la ciutadania.
◦ L’aplicació de l’app “Cuinem i anem” desenvolupada per restaurants de la
ciutat de València en col·laboració de la Cdt de València.

Per tot l’exposat l’Ajuntament d’Alcoi acorda:
1. Que s’estudie la viabilitat d’implementar ajudes econòmiques directes a
aquests establiments, especialment a aquells que presenten pèrdues de negoci
significatives. Unes ajudes que hauran d’anar lligades al manteniment dels llocs
de treball en condicions de dignitat.

2. Que s’estudie la possibilitat d’afavorir altres maneres de consum basades en el
repartiment a domicili i en la recollida a l’establiment adaptant a la realitat local
iniciatives d’altres ciutats.
3. Valorar la pertinença de proveir -i contribuir en l’assumpció dels costos- de
recipients i altres estris per al repartiment de menjar a les cases que siguen
biodegradables i siguen una opció més neta amb el medi ambient i la salut de
les persones. Fins i tot s’hauria d’estudiar la possibilitat de fer servir recipients
retornables.
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