PROPOSTES DEL PSC
AL GOVERN D’ARENYS DE MUNT
PER AJUDAR:
A LES PERSONES, COMERÇOS, EMPRESES I PERSONAL AUTÒNOM
AFECTATS/ES, A PAL·LIAR ELS EFECTES DEL CORONAVIRUS

Davant la situació insòlita que estem vivim a causa de la pandèmia del coronavirus el PSC
d’Arenys de Munt

EXPOSA

Primer.- Que donarem suport a totes aquelles ajudes i/o iniciatives que des del govern
municipal proposin per tal d’ajudar a les persones, negocis i empreses del municipi que estan
sent afectades per aquesta pandèmia.
Segon.- Que estem d’acord a reiniciar les subvencions d’anys anteriors amb més recursos per
aquells damnificats pel coronavirus.
Tercer.- Que el govern tindrà el nostre suport per aquelles modificacions de crèdits
encaminades a disposar de recursos per totes les ajudes necessàries per a les
persones,comerços i empreses afectades per aquesta crisi del coronavirus.
Quart.- Que per afrontar aquest gran repte que la pandèmia del coronavirus ens ha presentat
i que hem de donar resposta de forma conjunta el PSC

PROPOSA

Primer: Cancel·lar la Festa Major de Sant Martí. Encara que per aquelles dates s’hagi superat
el confinament i hagin passats dies creiem que celebrar una Festa Major és una frivolitat, i
que la partida del pressupost ha d’estar encaminada a poder pal·liar les conseqüències
personals i econòmiques d’aquesta pandèmia en les famílies i petits/es emprenedors/es
locals.

Segon: Informar públicament de l’estalvi energètic, aigua i gas dels equipaments municipals
que durant els dies de la pandèmia no han tingut activitat i destinar aquest estalvi a ajudes
relacionades a problemàtiques generades pel coronavirus.
Per exemple:
Pavelló municipal del Torrent d’en Terra
Pavelló municipal de Can Zariquei
Sala Municipal
Edifici de l’Escorxador
Biblioteca Antònia Torrent
I altres equipaments municipals que s’hagin tancat durant aquests dies

Tercer: Donar una altra finalitat a les partides previstes per les Festes i que sigui per revertir
els efectes del coronavirus.
Previst per la Festa Major de Sant Martí: 40.000 €
Previst per les Festes del Remei:
12.000 €
Previst per altres Festes:
8.000 €
TOTAL.................................................60.000 €
La idea és que els diners de les festes serveixen per ajudar als més perjudicats pel coronavirus
i millorar l’acció social per garantir el benestar i salut de les famílies, nens i nenes i persones
en situació d’especial vulnerabilitat.
Quart: Mesures fiscals i econòmiques.
-

Paralitzar no només el cobrament sinó també les liquidacions tributaries i rebuts,
evitant recàrrecs o embargaments per impostos municipals, ja sigui IBI, rebut de
l’aigua, d’escombraries,impost de circulació, etc

-

Crear facilitats pel pagament del deutes, com ara ajornaments i/o fraccionaments
sense recàrrec, dins l’exercici del 2020.

-

Concessió no només de retorn sinó d’exempcions de la taxa de brossa comercial i de
terrasses als establiments que hagin hagut de tancar per raó de l’estat d’alarma. En el
mateix sentit, pel que fa al cànon a pagar per aquelles activitats que tinguin una
concessió municipal però que hagin estat obligades a tancar durant l’estat d’alarma,
com per exemple els serveis de bar en poliesportius municipals o altres.

-

Elaboració d’un estudi d’impacte econòmic de la crisi del COVID-19 sobre la economia
local i les finances municipals.

-

Reversió de l’import obtingut amb les multes imposades per infraccions derivades del
Decret d’Estat d’Alarma a ajudes a persones i emprenedors/es locals per les pèrdues i
necessitats derivades del COVID-19.

-

Exempció total del rebut de l’aigua del mes de març a totes les llars del municipi

-

Obrir una línia d’ajudes pel comerç local

Cinquè.- Obres: s’ha acordat la paralització de les obres públiques , però entenem i
demanem que pel que fa a les obres privades l’ajuntament controli i garanteixi, que aquells
particulars que decideixin seguir amb les seves obres, compleixin amb les prescripcions de la
OMS, normativa autonòmica i estatal i totes les recomanacions de que determini l’Agència
Pública de salut i els col·legis professionals d’arquitectes i arquitectes tècnics. En cas que no,
se li obri el corresponent expedient per la seva cessació.
Sisè: La creació d’un Fons d’Ajudes per fer front a totes les despeses derivades dels ajuts a les
persones, famílies, emprenedors/es, persones autònomes locals i el teixit empresarial i
comercial local.
Informar a tots els emprenedors /es locals sobre les ajudes obertes per part del Govern de
l’Estat, de la Generalitat de Catalunya i d’aquelles que siguin creades per aquest Ajuntament:
informació, suport i ajuda en la seva petició i tramitació.
Setè: Un cop finalitzat l’estat d’alarma la creació d’un Pla de Dinamització empresarial local,
acollint la demanda interna i ajudant a la recuperació del teixit emprenedor local.
Vuitè: Mesures socials.
-

Crear un Fons Social Extraordinari per a famílies i persones vulnerables

-

Ampliar la dotació per a compra d’aliments pel DISAM

-

Revisar les Bases de Subvencions socials per tal que els barems facilitin l’atorgament a
totes les persones que ho necessitin

-

Fer-se càrrec de l’alimentació dels infants de famílies vulnerables en cas que les
beques menjador no cobreixen totes les necessitats

-

Lluita contra la pobresa energètica: assimilar el supòsit recollit en l’Estratègia
Espanyola de Lluita contra la Pobresa Energètica sobre la prohibició d’interrompre el
subministrament energètic en situacions meteorològiques extremes durant, almenys,
la vigència de la Declaració de l’Estat d’Alarma. Així mateix, es contemplaria pel cas
d’altres subministraments bàsics com a aigua i telèfon.

Novè: Destinar una partida a l’equip del Doctor Oriol Mitjà situat a Can Ruti, que està
investigant per tenir una vacuna contra el coronavirus. És un orgull i una oportunitat que el
nostre poble doni suport a la investigació des de la institució. És moment d’estar units i fer
comunitat per ensortir-nos.

Desè: Posar a disposició de tota la població a través del servei d’Ocupació, o el que es
consideri, un espai per resoldre dubtes laborals, a través d’un formulari en línia.
Onzè: Habilitat i publicar un telèfon gratuït per contactar amb l’Ajuntament en cas
d’assistència no sanitària.
Dotzè: Crear un espai informatiu al web municipal exclusiu pel tema coronavirus
En aquests moments difícils, cal prendre decisions extraordinàries i esperem que amb
aquesta proposta ajudem a trobar la vacuna i ajudem a les nostres vides per tornar a la
normalitat al més aviat possible.
De moment, si volem ajudar #quedem-nos a casa
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