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Raquel Sánchez Grande, regidora i portaveu del grup municipal Compromís per Silla, 
EXPOSA:  
 
 

  Que les conseqüències del context excepcional generat per la situació de l’Estat 
d’Alarma està afectant els sectors productius i alhora està generant repercussions 
socials preocupants en la nostra població. 
 

  L’Ajuntament de Silla ha de mobilitzar tots els recursos necessaris i disponibles per a 
revertir els perjudicials efectes del COVID-19. 
 

 Silla ha rebut del Fons de Cooperació Municipal de la Generalitat Valenciana per a 
l’exercici pressupostari 2020 d’un total de 181.070 euros. 
 

  Que estem a l’espera de conèixer la liquidació del pressupost 2019 i els romanents 
de tresoreria de l’exercici anterior. 
 

  Que el grup Compromís-Congrés, amb Joan Baldoví al capdavant, ha presentat una 
esmena que serà tractada la setmana vinent per tal que el Govern Central elimine 
la limitació del 20% de la despesa sobre el superàvit de 2019 i perquè 
els municipis puguen invertir en tot allò que siga necessari en les polítiques de 
proximitat per pal·liar la crisi econòmica, sanitària i social. 

 
Per tot açò, el Col•lectiu de Compromís per Silla PROPOSA: 
 
 
MESURES ECONÒMIQUES MUNICIPALS 
 

 Que s’estudie un programa municipal d’ajudes a autònoms, PIMES, MICROPIMES, 
etc. a fi de rellançar l'economia local, prestant també atenció als sectors productius 
afectats en el nostre municipi. 
 

  Conèixer les dades de desocupació de Silla i les dades de persones afectades pels 
ERTOS, tot segregat per sexe i edat  i ampliar la partida destinada al programa 
municipal d’ocupació per l’emergència social derivada del COVID-19 i activar, de 
manera immediata, aquest programa, tan prompte es puga reprendre l’activitat no 
essencial, quan dicten les Autoritats Sanitàries. 
 

 Conèixer els dispositius de controls rutinaris de la Policia Local i Guardia Civil en els 
polígons industrials per evitar l’ incompliment de les mesures de confinament total de 
les activitats empresarials no essencials; tot amb l’objecte de contribuir a posar fre a 
la pandèmia i evitar el contagi Covid-19 i la desprotecció de treballadores i 
treballadors.   

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
MESURES SOCIALS MUNICIPALS 
 

 Creació d’un programa d’emergència social per a garantir el dret bàsic a l’alimentació 
de la població. 
  

 Que s’habilite un programa municipal d’ajudes al lloguer de lliure concurrència 
perquè cap persona de la nostra població es puga veure afectada del dret a la llar o 
del cobrament del lloguer. 
 

 Que s’habilite “Connecta Molí” com oficina virtual d’atenció telemàtica per poder 
donar suport telefònic i per videoconferència al veïnat en els tràmits i 
procediments en línia.  Serà necessari després d’anunciar-se que l’escolarització del 
curs 2020-2021 serà totalment telemàtica i les famílies requeriran suport. 
 

 Que s’aprofite aquesta crisi per diagnosticar la bretxa digital en la població escolar 
que cursa estudis obligatoris i post obligatoris, a través d’un sondeig als equips 
directius i docents de Silla. 

 
 Reforçar el servei municipal d’assistència domiciliària (SAD) per a persones majors en 

situació de dependència perquè tinguen cobertes, en tot moment, les necessitats 
bàsiques d'alimentació, higiene i atenció als seus domicilis i a l’hora garantir un 
respir a les seues cuidadores i cuidadors durant el temps de confinament. 
 

 Disposar del Pla Contra la Violència de Gènere, elaborat per la Regidoria de Serveis 
Socials amb una subvenció de Diputació de València. Si és necessari, en coordinació 
amb la Junta Local de Seguretat, reforçar el Dispositiu Policial i de Serveis Socials 
adreçat a les víctimes de violència de Gènere de la localitat. 

 
 Atendre de manera individualitzada a totes les famílies que hagen sigut afectades per 

la defunció d’un ésser volgut en aquesta situació, per procedir a la realització 
d’actes individuals d’acomiadament, tant siguen cerimònies religioses, laiques o 
presencials en la mateixa unitat de soterrament. 

 
 Un acte de reconeixement institucional a totes les persones mortes en esta situació 

de pandèmia, infectades o no per la Covid-19 i que hagen sigut inhumades o 
incinerades a Silla. 

 
En cas d’haver adoptat alguna de les mesures que proposem a la sol·licitud (per 

exemple: targetes per a l’adquisició d’aliments al comerç local, etc), demane 
que remeten els Decrets, informes, circulars o d’altres documents públics per 
poder conèixer els criteris que fonamenten les decisions derivades en matèria de la situació 
excepcional Covid-19. 

Amb la voluntat de col·laborar en aquesta situació excepcional de Covid-19 i amb 
l’objecte que siguen tractades aquestes mesures en la propera Junta de Portaveus i 
comissions informatives del Plenari Municipal, li remet en temps i forma i per les vies 
acordades en la Junta de Portaveus (03/04/2020). 
 
 
         
Raquel Sánchez Grande 
Portaveu del Grup Municipal 
Compromís per Silla 

illa, a 5 d’abril de 2020 


