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Valoració de VR en relació amb la crisi del Covid-19 

 
El virus SARS-CoV2 es va detectar inicialment a la ciutat xinesa de Wuhan, el 
mes de desembre de 2019, i és el causant de la malaltia COVID-19. 
 
El dia 11 de març l’Organització Mundial de la Salut va declarar la infecció per 
aquest virus com a pandèmia. 
 
Fins a l’actualitat es comptabilitzen uns tres milions de diagnosticats i més de 
200.000 mil morts de forma oficial en tot el món: pràcticament tots els països 
del món tenen casos confirmats. En el cas d’Espanya, el 26 d’abril s’havien 
infectat més de 200.000 persones i havien mort més de 23.000, a Catalunya 
més 48.000 infectats i 5.600 morts (als hospitals), i en el cas de la ciutat de 
Rubí, no tenim dades oficials ni d’infectats ni de morts. 
 
Aquesta és una pandèmia d’una magnitud només comparable a la de la grip 
de 1918, i les xifres oficials només contemplen els casos confirmats 
clínicament, amb la qual cosa el nombre de casos és superior. Aquesta 
situació fa que moltes famílies estiguin afectades directament, en unes 
circumstàncies de confinament que no permeten acomiadar-se dels seus 
familiars morts. 
 
El 12 de març es van tancar les escoles catalanes i el 15 de març va entrar 
en vigor l’estat d’alarma a l’Estat Espanyol, amb el confinament de gran part 
de la població i l’aturada de gran part dels sectors econòmics. 
 
Per tant, a més de la vessant humana, que és tràgica, la situació econòmica 
que està suposant el confinament i el tancament de moltes activitats 
econòmiques, tindrà caràcter històric per les seves greus conseqüències. 
Molts autors indiquen que ens trobarem amb la pitjor crisi econòmica mundial 
des de la gran Depressió iniciada l’any 1929 o, en el cas d’Espanya, la pitjor 
des de la Guerra Civil.  
 
Davant d’aquestes circumstàncies, les administracions públiques tenen 
l’obligació de vetllar per l’interès general, i de lluitar en contra de la 
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desigualtat social i contra la pobresa. També és imprescindible impulsar des 
de les administracions públiques les condicions per protegir el teixit productiu, 
en especial les petites, mitjanes empreses i autònoms. 
 
Cal destacar que, malgrat les institucions que disposen de més capacitat 
pressupostària per actuar són la Generalitat de Catalunya, l’Estat Espanyol, i 
la Unió Europea, els ajuntaments han de disposar de tots els seus recursos 
possibles dins dels seus límits pressupostaris per millorar la situació de crisi 
iniciada amb la pandèmia. 
 
Davant d’aquesta situació, des de Veïns per Rubí volem expressar el nostre 
condol per totes les víctimes del coronavirus i la nostra solidaritat amb els 
seus familiars i amics, i el nostre suport a totes les persones contagiades. 
 
També volem reconèixer i agrair la tasca del personal sanitari que, malgrat 
les dures retallades en Sanitat Pública durant l’última dècada, de les quals hi 
ha responsables polítics directes, han realitzat un esforç extraordinari per 
reduir les conseqüències tràgiques de la pandèmia. També volem ampliar 
aquest reconeixement a totes les persones que realitzen serveis essencials, i 
agrair a tota la ciutadania que ha colꞏlaborat en les mesures de confinament, 
que fan possible que la propagació del virus disminueixi. 
 
Hem fet arribar al govern i als grups municipals de l’oposició, la proposta 
d’adquirir el compromís de realitzar un acte institucional d’homenatge a les 
víctimes quan les circumstàncies ho permetin. 
 
D’altra banda, també plantegem adquirir el compromís de realitzar 
immediatament modificacions del pressupost vigent de 2020, de manera 
acordada entre tots els grups municipals, treballant conjuntament, reduint les 
partides pressupostàries no essencials pel funcionament de la nostra ciutat, 
per prioritzar totes aquelles despeses que facilitin la lluita contra la 
desigualtat, la pobresa i l’impuls econòmic de les petites i mitjanes empreses i 
dels autònoms. I en la mateixa línia, també adquirir el compromís de treballar 
el pressupost de 2021 de manera conjunta entre tots els grups municipals 
amb els mateixos criteris anteriors. 
 
Per tal de treballar amb rigor, és imprescindible que l’Ajuntament faci una 
diagnosi de la situació de les famílies, dels autònoms, i de les petites i 
mitjanes empreses, per tal de conèixer amb detall la magnitud del problema, i 
activar partides pressupostàries municipals per palꞏliar els efectes de la crisi, 
sigui a través de bonificacions fiscals o ajudes directes, i demanar l’actuació 
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immediata de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat Espanyol per aportar 
partides econòmiques directes per evitar la destrucció de teixit productiu i la 
ruïna de milers de famílies a la nostra ciutat. 
 
D’altra banda, demanem a l’Estat Espanyol que permeti l’ús íntegre del 
superàvit pressupostari de 2019 per poder lluitar contra els efectes del 
coronavirus, i també permetre assumir cert dèficit pressupostari als 
ajuntaments en el pressupost de 2021, tenint en compte la situació sanejada 
de moltes corporacions, així com relaxar altres criteris com la regla de la 
despesa. 
 
Veïns per Rubí 
info@veinsrubi.org 
www.veinsrubi.org 


