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DILIGÈNCIA.El Ple, en la sessió AJT/PLE/5/2022 de 25 de maig de 2022, va aprovar, amb el text que figura a
continuació, la moció següent:
MOCIÓ INSTANT A QUE ES DESTINI LA TOTALITAT DE LES AJUDES DIRECTES
ACORDADES DE SUPORT ALS AUTÒNOMS I COMERÇ LOCAL I IMPULSAR POLÍTIQUES
LOCALS PER ENFORTIR EL TEIXIT COMERCIAL DE L'HOSPITALET.
El comerç local és un dels principals motors econòmics de la ciutat que a part de crear
ocupació i riquesa a la nostra ciutat aporta qualitat a l'espai públic, dona vida als barris i genera
cohesió social.
La pandèmia de la COVID-19 va originar un profund impacte en l'economia amb la pèrdua de
llocs de treball, tancament d'empreses i comerços.
A la nostra ciutat el comerç de proximitat ha estat un dels sectors econòmics que més han patit
durant la pandèmia i que continuen patint per sobreviure en un context cada cop més advers.
Conscients d'aquesta situació el Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet va aprovar impulsar
polítiques des de l'àmbit municipal per ajudar al sector econòmic de la nostra ciutat que es va
veure afectat per la crisi social i econòmica provocada per la COVID-19.
Una de les propostes acordades va ser obrir una línia d'ajuts directes per tal de mitigar
l'impacte econòmic provocat per la COVID-19 i donar suport a l'activitat econòmica de la ciutat
per tal d'evitar el tancament definitiu de negocis i la pèrdua de llocs de treball.
Aquesta línia estava dotada inicialment de 4 milions d'euros i els ajuts eren de 1000 euros per
sol·licitud amb el compromís que si calia ampliar la partida econòmica per arribar a més
treballadors autònoms, es realitzaria.
Aquesta convocatòria d'ajuts va rebre 1.680 sol·licituds de les quals només es van valorar
favorablement 740 el que suposa que s'ha fet només l'atorgament de 740.000 euros en ajudes
a autònoms.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya
ACORDA
Primer.- Que es destini la totalitat de la partida acordada de 4 milions d'euros d'ajudes directes
a autònoms i al comerç local.
Segon.- Instar a l'equip de govern municipal a promoure les polítiques acordades en el Pacte
de Comerç que permetin enfortir el teixit comercial de la ciutat i afrontar els nous reptes del
sector.
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Tercer.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a les
entitats del comerç i a tots els comerciants de l’Hospitalet.
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