Àrea d'Alcaldia
Servei de Premsa

Els grups municipals de Sant Adrià ja treballen units per la
dinamització de la ciutat en la Taula de Recuperació
•

Amb l'objectiu de donar suport a la ciutadania de Sant Adrià que pateix les dificultats derivades de la COVID-19, cada dijous, els portaveus dels grups tracten
i acorden mesures per ajudar a les seves veïnes i veïns, així com accions enfocades al manteniment de l'activitat econòmica i al foment de l'ocupació.

Sant Adrià de Besòs | 25.06.2020.- L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha donat un
gran pas en pro del benestar de la seva ciutadania i la reactivació econòmica de la ciutat:
unir-se davant les adversitats de la COVID-19. És per això que ha format la Taula de
Recuperació, l'òrgan de consens integrat per les i els portaveus dels grups municipals,
a més de per l'alcalde, Joan Callau, i el regidor d'Hisenda, Pere Rivero.
Amb la protecció a les persones i el manteniment i foment de l'ocupació i del teixit
econòmic com a grans prioritats, l'Ajuntament ha ajustat el seu pressupost municipal
per adaptar-se a les noves necessitats i prioritats marcades en la Taula de Recuperació.
La formen els grups municipals PSC, ERC, Cs, Sant Adrià en Comú, Movem Sant AdriàEn Comú Guanyem i MES Moviment d'Esquerres.
Es plantegen accions de diversa temàtica, enfocades a l'educació, el comerç, la restauració, l'ocupació, el sector social i els avantatges en el pagament de tributs, entre moltes
altres. Per exemple, l'ajornament dels lloguers socials dels habitatges municipals
està entre elles. A l'igual que l'ampliació de l'espai de terrasses de bars, la rebaixa
en la taxa d'ocupació de la via pública o les campanyes de suport al comerç local.
En paraules de l'alcalde, Joan Callau, "vist que la crisi sanitària per la COVID-19 està
derivant en una crisi econòmica, social i ocupacional d'imprevisibles conseqüènciescies, des de l'Ajuntament apostem per la coherència. A la Taula de Recuperació es plantegen accions consensuades per tots els grups i es demostra que la unió dels seus
representants polítics fa possible una ràpida recuperació de Sant Adrià."
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Los grupos municipales de Sant Adrià ya trabajan unidos por la
dinamización de la ciudad en la Taula de Recuperació
•

Con el objetivo de apoyar a la ciudadanía de Sant Adrià que padece las dificultades derivadas de la COVID-19, cada jueves, los portavoces de los grupos tratan y acuerdan medidas para ayudar a sus vecinas y vecinos, así como acciones
enfocadas al mantenimiento de la actividad económica y al fomento de la ocupación.

Sant Adrià de Besòs | 25.06.2020.- El Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs ha dado
un gran paso en pro del bienestar de sus vecinas y vecinos y de la reactivación económica de la ciudad: unirse frente a las adversidades de la COVID-19. Es por ello que ha
formado la Taula de Recuperació, el órgano de consenso integrado por las y los portavoces de los grupos municipales, además de por el alcalde, Joan Callau, y el concejal
de Hacienda, Pere Rivero.
Con la protección a las personas y el mantenimiento y fomento de la ocupación y
del tejido económico como grandes prioridades, el Ayuntamiento ha ajustado su
presupuesto municipal para adaptarse a las nuevas necesidades y prioridades marcadas en la Taula de Recuperació. La forman los grupos municipales PSC, ERC, Cs, Sant
Adrià en Comú, Movem Sant Adrià-En Comú Guanyem y MES Moviment d'Esquerres.
Se plantean acciones de diversa temática, enfocadas a la educación, el comercio, la
restauración, el empleo, el sector social y las ventajas en el pago de tributos, entre muchas otras. Por ejemplo, el aplazamiento de los alquileres sociales de las viviendas
municipales está entre ellas. Al igual que la ampliación del espacio de terrazas de
bares, la rebaja en la tasa de ocupación de la vía pública o las campañas de apoyo
al comercio local.
En palabras del alcalde, Joan Callau, “visto que la crisis sanitaria por la COVID19 está
derivando en una crisis económica, social y ocupacional de imprevisibles consecuencias, desde el Ayuntamiento apostamos por la coherencia. En la Taula de Recuperació
se plantean acciones consensuadas por todos los grupos y se demuestra que la unión
de sus representantes políticos hace posible una pronta recuperación de Sant Adrià.”
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