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Decret Actuacions de resposta a l'impacte de la crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19, expedient núm. X2020002832
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, ha aprovat un seguit de
mesures que inevitablement tindran un impacte sobre l’economia de les famílies, dels
comerços i d’altres activitats mercantils locals.
El Govern de la Generalitat de Catalunya i el de l’Estat han anunciat ja que treballen en
diferents línies d’acció per tal de reduir aquest impacte. Amb seguretat, en els propers
dies i setmanes s’aniran concretant aquestes accions i en elles es tindrà en compte
l’afectació de la crisi en el món local.
No obstant, considerem que en l’àmbit de les competències municipals, i amb els
recursos disponibles, l’Ajuntament del Masnou ha de mobilitzar-se també per actuar
davant les afectacions que la crisi originarà, per preveure amb antelació efectes en el
terreny econòmic i social, i per assegurar la capacitat de resposta de l’organització.
Lògicament, aquestes previsions s’hauran de veure corregides i adaptades amb l’evolució
de les circumstàncies, però constitueixen un primer paquet de mesures locals de resposta
a l’impacte de la crisi sanitària.
En virtut de tot això, i en ús de les facultats atribuïdes legalment,
RESOLC:
Primer.

Mesures de resposta a l’impacte de la crisi sanitària en l’activitat
econòmica.
1)

S’ordena a tots els serveis municipals, i en particular als departaments de
Promoció Econòmica i de Rendes, que avaluïn les afectacions que les
mesures decretades en virtut del Reial Decret 463/2020 poden tenir en
l’activitat econòmica del municipi i que elaborin una proposta d’accions de
resposta des de les competències municipals.
Sense ànim exhaustiu, cal revisar l’afectació i les possibles reduccions o
retorns en les taxes que suporten per serveis municipals els establiments
comercials, d’hostaleria i de restauració que han hagut de tancar les
seves portes per motiu de l’estat d’alerta: taxes de clavegueram,
escombraries, guals, ocupació de via pública per terrasses, ocupació de
via pública (mercat no sedentari, excepte alimentació), serveis del Mercat
Municipal (parades tancades), guinguetes (urbanes i de la platja), etc.

2)
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Segon.

Així mateix, s’ordena a la Gerència municipal i al departament de
Promoció Econòmica que estudiï l’aprovació i tramitació d’una subvenció
o ajut, amb caràcter extraordinari, per els esmentats establiments
comercials, d’hostaleria i de restauració que han hagut de tancar les
seves portes.

Mesures de resposta a l’impacte de la crisi sanitària en l’economia
familiar.
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Tercer.

3)

S’ordena a tots els serveis municipals que preparin l’anul·lació de tots els
rebuts i càrregues per tarifes, taxes o preus públics de serveis municipals
que han estat suspesos o tancats, i en el seu cas, la devolució dels
imports cobrats. A tall d’exemple i sense ànim restrictiu, cal considerar:
Escola Municipal de Música, escoles bressol, abonaments i inscripcions a
activitats del Complex Esportiu Municipal, reserva d’entrades i
inscripcions a activitats culturals, etc.

4)

Es demana al departament d’Educació que estudiï la viabilitat i l’efecte de
la suspensió temporal, fins a final del curs 2019-2020, del cobrament de
les tarifes de les escoles bressol municipals.

5)

Es demana als departaments d’Esports i d’Infància que estudiïn les
modificacions necessàries en els serveis de casal i campus esportiu
d’estiu ‘Fakaló’, per tal d’ampliar les seves prestacions i de considerar la
reducció o supressió, amb caràcter extraordinari, de les tarifes. En aquest
sentit, caldrà la consulta i coordinació amb les associacions de famílies
dels centres educatius públics de la vila.

6)

Es demana al departament d’Habitatge i al departament de Serveis
Socials que estudiï l’ampliació dels crèdits pressupostaris destinats a
convocatòries de l’any 2020 d’ajuts per lloguer i altres de caràcter social, i
si fos necessari, la realització de convocatòries extraordinàries.

Mesures de caràcter general.
7)

S’ordena a la Gerència i als Serveis econòmics municipals que analitzin
amb detall les afectacions que les mesures dels punts anteriors tindran
sobre el pressupost municipal i que preparin els escenaris convenients
per obtenir els recursos necessaris, amb les modificacions i altres
operacions pertinents, per finançar les indicades mesures i altres que
poden ser necessàries properament.

8)

Més en concret, es demana que s’estudiï l’establiment d’un fons específic
al pressupost de despeses destinat a cobrir necessitats derivades de les
mesures que es vagin aprovant.

9)

Es demana a la Secretaria general que, amb el suport de la Gerència,
analitzi l’impacte del Reial Decret 463/2020 sobre els contractes
municipals vigents, amb la consideració especial de procurar reduir dins
del que permeti la normativa, l’afectació que l’aplicació d’aquell Reial
Decret pot tenir sobre l’ocupació.

10) Es determina que se centralitzin en la Gerència municipal, per facilitar el
seu estudi i debat, totes les propostes que puguin sorgir en endavant,
coherents amb la finalitat d’aquest Decret.
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Quart.

Donar trasllat d’aquest decret als responsables electes i comandaments de
tots els departaments municipals.
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El Masnou,
[Firma01-01]

En dono fe,
[Firma02-01]
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L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
17/03/2020
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