Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 11
de febrer de 2021, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE CALAFELL, AMB LES
ADHESIONS DELS GRUPS MUNICIPALS PARTIT POPULAR, EN COMÚ PODEM,
SUMEM+JUNTS,
UNIÓ ALTERNATIVA MUNICIPAL I Cs, SOBRE LA PROPOSTA
D'AMPLIACIÓ DE LA FRANJA D'OBERTURA DELS COMERÇOS DE CALAFELL ESTABLERTA
PER PART DEL PROCECAT, AMB NOVES MESURES QUE ENTRARAN EN VIGOR EL DILLUNS
DIA 8 DE FEBRER
Exposició de motius:

Ramon Ferré i Solé

A causa de l'empitjorament de la situació epidemiològica de Catalunya, el PROCICAT ha
aprovat unes mesures de prevenció i control de contenció de l'activitat laboral i social i en
matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la
salut de la població.
Les noves mesures aprovades pel PROCICAT que entraran en vigor el proper vuit de febrer
continuen limitant el tancament de cap de setmana de tots els establiments comercials
que no siguin essencials.
Calafell és un municipi turístic que gaudeix de la Certificació de Turisme Familiar atorgada
per la Generalitat de Catalunya. El turisme que rep el municipi majoritàriament es
concentra en l'època estival, i aquesta activitat turística i comercial, a causa de la situació
derivada per la pandèmia, s'ha vist greument afectada.
En el cas del sector comercial, la seva activitat s'ha vist dràsticament reduïda en una època
de l'any on l'activitat comercial ja es veu reduïda per la manca de turisme. La situació actual
està afeblint greument l'estructura econòmica dels comerços de proximitat, molts d'ells
s'han vist obligats a cessar la seva activitat, i els que la mantenen han vist reduïda la seva
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A 2019 es va produir una caiguda en el nombre de locals comercials registrats al municipi.
La tendència de destrucció de locals comercials prèvia a la crisi del coronavirus, s'ha vist
agreujada per la pandèmia. Aquesta situació, sumada a l'avenç del comerç electrònic, la
caiguda del trànsit de vianants en els carrers comercials del municipi, i les mesures de
restriccions horàries, han fet que el sector comercial del municipi i en especial, el petit
comerç, es vegi greument afectat.
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afluència únicament a la població local i només podent obrir el seu negoci de dilluns a
divendres.
CONCLUSIONS
La greu situació actual del sector comercial del municipi requereix de mesures
específiques que la pal·liïn. Per aquest motiu, i tenint en compte les característiques
socioeconòmiques i poblacionals/estacionals de Calafell, es sol·licita l'obertura dels
comerços no essencials del municipi durant els caps de setmana substantivament,
considerant que l'afluència de la població i de l'augment de la mobilitat serà a nivell local,
no comportant un augment de risc per la població.

19/02/2021 ALCALDE

De igual manera totalment vinculat pel costat de l'àmbit del comerç i la restauració en la
nota de l'FIHRT és Federació intercomarcal d'hostaleria, restauració i turisme (FIHRT),
l'associació d'empresaris d'hostaleria de la província de Tarragona (AEHT), i el Gremi de
Restauració de Barcelona, un cop confirmada la revisió de les condicions per als propers
15 dies, van demanar a el Govern que reconsideri l'horari acordat.
Consideren ridícula l'ampliació d'horaris i segueixen reclamant obrir a la franja de sopars.

Ramon Ferré i Solé

Sempre tenint en compte que el nostre municipi viu del turisme, tenim pocs hotels i
pràcticament és de segona residència (la qual cosa a data d'avui és inexistent donades les
restriccions que agreugen el problema), sent-hi sector terciari i no tenim indústria,
pràcticament tot és serveis (a data d'avui estan tancant definitivament molts establiments,
la qual cosa això implica llocs de treball...) amb les restriccions de mobilitat que hi ha, obrir
els caps de setmana no suposa un increment de població i tenim els comerços de dilluns a
divendres deserts, ja que a l'hivern tenim molt baixa densitat de població.
Entenem que les restriccions dels caps de setmana per al sector comercial, s'entenen en
ciutats, les quals destinin alta densitat de població.
No sent-hi el nostre cas, a l'hivern tenim els carrers amb molt poca afluència.
El grup municipal de Sumem+ Junts presenta diferents esmenes al redactat de la moció,
les quals són aprovades per la totalitat dels membres del Ple. Quedant reflectides als
acords de la moció.
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No obstant això, son conscients que Salut no considera en cap cas aquesta possibilitat,
pel que, en cas que no ho reconsideri, proposen una única franja horària, de les 7.30 a les
16.30, de forma contínua.
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El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 16 vots a favor: 9 dels regidors/es del
grup municipal del PSC, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’ECP-ECG, 1 de la
regidora d’UAM, 1 del regidor de Cs, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts i 1 del regidor
no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal I amb 5 abstencions: 3 dels regidors/es d’ERC i 2
dels regidors/es de la Cup, adopta els següents acords:
ACORDS:
PRIMER.- Sol·licitar l'obertura dels comerços no essencials del municipi durant els caps de
setmana, considerant que l'afluència de la població i de l'augment de la mobilitat serà a
nivell comarcal, no comportant un augment de risc per la població.
SEGON.- Proposar una única franja horària de forma contínua de la restauració, tant entre
setmana com cap de setmana.
19/02/2021 ALCALDE

La proposta de l’obertura de la franja horària seria de les 7.30 a les 16.30h, tot I que la
franja concreta d’horari s’entendrà que pot ser una altra, sempre que es compleixi aquesta
forma contínua. A nivell pràctic, els establiments no han d'anar obrint i tancant, perquè
que suposa un daltabaix, i, alhora, amb l’obertura de forma continua es pot evitar l'efecte
concentració a les hores de més afluència.
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QUART.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al PROCICAT e
institucions que procedeixin.
I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
Vist i Plau
L’alcalde
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TERCER.- Continuar fomentant, des de l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de
Calafell, campanyes de dinamització i promoció del comerç local i de proximitat.
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