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Capellades, 24 d’abril de 2020. 
 
El següent document, té com a finalitat proposar a l’ens municipal un paquet de mesures i 
propostes socioeconòmiques per a pal·liar els efectes de la crisi actual provocada pel virus 
Covid-19.  
 
 
Com pretenem finançar aquestes mesures? 

 
- Reconvertint, bàsicament, les partides pressupostàries destinades a publicitat, en 

ajuts socials i pagaments temporals i/o renegociacions de lloguers d’habitatges i 

lloguers comercials.  

 

- Si s’han de suspendre actes i activitats durant els propers mesos, reorientar aquestes 

partides per a les mesures que proposem. 

 
 
Quines mesures podem aplicar? 
 
 
De caire industrial i comercial: 
 

- Descomptar taxes d'ocupació de bars, terrasses i del mercat setmanal:  Quan finalitzi 

la situació d'alarma, es recalcularà i s'abonaran les taxes relacionades amb terrasses a 

la via pública, per aquells dies no disfrutats. 

 
- Descompte de la taxa d’escombraries comercials pels establiments que han estat 

tancats durant el període d’alarma. 

 
- Línia d’ajuts al pagament del lloguer dels establiments comercials: Per aquells 

comerços que, degut a l'emergència, no puguin fer-ho.  

 
- Creació d’una campanya de promoció per a productes de Km 0: Que es prioritzi la 

compra de productes i serveis de proximitat, per ajudar al màxim a les empreses i 

comerços locals. Realització de la campanya amb personal d’estructura i xarxes socials.  

 
- Incrementar la partida destinada a la promoció de l’activitat econòmica: Increment 

de recursos per a l’organització o execució d’accions, un cop superada la crisi, per a la 
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promoció econòmica que beneficiïn directament als sectors de la restauració i el 

comerç. 

 
- Campanya de conscienciació enfocada als arrendadors i llogaters: Duta a terme des 

de l’Ajuntament, dirigit als propietaris d’habitatges, naus industrials i locals comercials 

per a que siguin flexibles amb les condicions dels seus llogaters, amb l’objectiu de 

col·laborar per a superar les conseqüències econòmiques de la crisi.  

 

- Creació d’una taula sectorial del comerç i dels serveis: Recollir les inquietuds i 

necessitats del sector comercial i dels serveis de la població.  

 
- Realització de sessions informatives telemàtiques a petites empreses i autònoms: 

Amb la finalitat de clarificar sobre quins ajuts disposen a nivell autonòmic i estatals i 

com aquests poden ser sol·licitats.  

 
 
 

De caire social: 
 

- Modificació temporal d’impostos: Moció que passaríem a la resta de municipis 

demanant a l’estat la reducció de l’IVA d’activitats mortuòries (de l’actual 21% al 4%)  

(IVA hiperreduït). 

 
- Reorientar partides del pressupost per a destinar-les al suport social i econòmic: 

Protegint sempre la privacitat de les famílies, realitzar un anàlisi i un informe per part 

de la regidoria de serveis socials d’aquelles famílies potencialment en risc d’exclusió 

per determinar l’abast de l’impacte en la societat local i poder així determinar l’abast 

de la línia d’ajuts als més vulnerables. No obstant, creiem que aquest informe ha de 

ser avaluable per la resta de partits polítics. 

 

- Anàlisi dels serveis d’escola bressol i residència per a garantir la tornada a la 

normalitat: Degut a la possible caiguda d'ingressos que hi haurà en un futur proper a 

l’escola bressol Vailets i a la residència Consorts Guasch i per a mantenir aquests 

serveis, que creiem fonamentals per a Capellades, pensem que s’ha de crear un pla de 

viabilitat per a analitzar, actuar i prendre les mesures necessàries per a que aquests 

serveis segueixin funcionant correctament i es puguin garantir els seus llocs de treball 

associats. 

 

- Ampliar el conveni econòmic amb Càritas: Per a garantir els ajuts a la població més 

vulnerable.  
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- Creació d’un pla de suport a l’esport i les entitats:  Evitant una davallada en les baixes 

de socis/simpatitzants en les entitats degut a la pèrdua d’ingressos en el nucli familiar. 

 

 

- Manteniment de l’equivalent a beques menjador durant els mesos de juliol i agost: 

Per a tots aquells infants que tenen beca menjador durant el curs escolar, mantenir 

l’equivalent durant els mesos d’estiu.  

 
 
 


