
 

 

 

 

UN PRESSUPOST EXCEPCIONAL PER A UNA SITUACIÓ EXCEPCIONAL 

Des del Partit Socialista de Sant Celoni i la Batllòria volem proposar un pacte entre tots 

els Grups Municipals per a la implementació d’un pla de mesures socials, econòmiques 

i sanitàries per a pal·liar els efectes negatius derivats de l’emergència creada per la 

pandèmia del Covid-19. 

L’objectiu de les mesures proposades és el d’assegurar un pla d’actuació combinat, 

d’una banda atenent les necessitats generades per l’emergència i de l’altra, fer realitat 

la recuperació de l’activitat social, econòmica i laboral un cop finalitzi l’estat 

d’emergència. 

Des del Partit Socialista creiem que les circumstàncies especials que estem vivint 

exigeixen alçada de mires, i una implicació intensa per part de l’Ajuntament per a 

sufragar les mesures que es proposen en el present document. Així, des del Grup 

Socialista proposem l’elaboració d’un pressupost municipal per tal de donar cobertura 

econòmica al desplegament del paquet de mesures. Essent conscients que algunes 

d’aquestes mesures ja han estat implementades per part de l’Ajuntament, perseguim 

obrir un debat general sobre tots aquells punts que creiem essencials. 

Proposem que la inversió es fonamenti en quatre pilars: 

✓ AVANTATGES FISCALS (200.000 €) 

Condonació del pagament de taxes de recollida de residus comercials i ocupació 

de la via pública, suspensió del pagament de l’IBI, taxa de recollida de residus 

comercials i impost de circulació. Mesures de flexibilització del pagament de 

taxes un cop finalitzi l’estat d’alarma. Anul·lació de quotes dels serveis 

municipals i retorn dels rebuts cobrats durant el període d’alarma. 

 

✓ FONS D’AJUDA ALS MÉS VULNERABLES (400.000 €) 

Atenció a les persones grans, suport a les famílies a càrrec de persones 

discapacitades, vals per a compra en establiments del municipi, servei de 

repartiment d’aliments i medicaments, assegurar l’accés als subministraments 

essencials d’aigua, electricitat i gas, ajudes al lloguer. 

  

✓ PROTECCIÓ DE LLOCS DE TREBALL (240.000 €) 

Fons per al manteniment dels llocs de treball en empreses adjudicatàries, 

)suspensió dels cànons de concessions municipals. 

 

 

 

 



 

 

 

 

✓ IMPULS DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA (2.000.000 €) 

Creiem que és imprescindible elaborar un pla de recuperació de l’activitat 

econòmica un cop finalitzi l’estat d’alarma. Amb aquest objectiu, caldrà 

incentivar la contractació de persones aturades, crear un fons per al 

manteniment de la petita i mitjana empresa local i la creació de noves empreses 

i fomentar l’activitat comercial de proximitat, incrementar el Pla d’Inversions de 

l’Ajuntament: més activitat és igual a més llocs de treball. I sempre enfocats en 

el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible. 

 

✓ SUPORT PER A LA REALITZACIÓ DE TRÀMITS I INFORMACIÓ A LA CIUTADANIA 

Creació d’un servei de suport als tràmits i gestions en línia per a la sol·licitud 

d’ajuts, enviament d’informació essencial per correu ordinari per tal que tothom 

hi tingui accés. 

 

 

A continuació es planteja un paquet de mesures per a donar resposta a les 

necessitats generades per l’emergència sanitària i que transcendeixen els cinc 

pilars plantejats anteriorment. Som conscients que l’Ajuntament ja ha posat en 

marxa algunes d’aquestes mesures però reiterem la nostra voluntat a obrir un 

debat sobre la implementació de noves mesures i la intensificació de les ja 

existents: 

 

• Intensificar la desinfecció de carrers, de les zones de contenidors i de les zones 

amb una major activitat. 

 

• Repartiment de mascaretes quirúrgiques i de dispensadors de sabó de mans als 

establiments amb activitat comercial de cara al públic. 

 

• Disposar dispensadors de sabó de mans en diversos punts dels edificis 

municipals. 

 

• Crear un servei de trucades setmanals a la gent gran del municipi amb l’objectiu 

d’interessar-se per la seva situació i atendre les seves necessitats. 

 

• Crear un servei de repartiment de medicaments a domicili coordinat 

conjuntament amb l’Hospital de Sant Celoni. 

 

 

 



 

 

 

 

• Crear un servei de recollida de brossa a domicili a benefici de la gent gran i de les 

persones amb discapacitat. 

 

• Crear una xarxa d’establiments, botigues i comerços de Sant Celoni per al 

repartiment de productes a domicili. 

 

• Impulsar una campanya per tal d’afavorir l’activitat comercial de proximitat. 

 

• Disposar un servei per a la felicitació de l’aniversari dels infants per part de la 

Policia Local. 

 

• Impulsar una campanya d’entreteniment per als infants consistent a animar els 

més menuts a fer dibuixos per als professionals sanitaris, policies... 

 

• Incrementar l’oferta bibliogràfica del servei de préstecs virtuals de la Biblioteca 

l’Escorxador. 

 

• Crear, amb la participació dels tècnics d’esports, una plataforma per a fomentar 

la pràctica d’esport a casa durant el confinament. 

 

• Crear un repositori d’activitats d’entreteniment impulsades per l’Ajuntament, 

empreses i altres administracions. 

 

• Impulsar des de l’Ajuntament cursos de formació online gratuïta per a les 

persones aturades i per als joves. 

 

• Crear un repositori d’ofertes de formació en línia per part de les empreses de la 

comarca. 

 

• Suspendre el pagament de la Taxa de Gestió de Residus Comercials fins al mes 

de setembre. 

 

• Suspendre els cànons de concessions municipals i crear un fons per tal 

d’assegurar el manteniment dels llocs de treball de les persones que 

desenvolupen els serveis que són objecte d’adjudicació. D’aquesta manera es 

podrà fomentar la contractació de personal a la Fundació Baix Montseny, per 

exemple. 



 

 

 

 

• Bonificar la quota de l’Escola Bressol Municipal mentre es perllongui l’estat 

d’emergència i la suspensió de l’activitat educativa. 

 

• Bonificar la quota del Sot de les Granotes i de la resta d’activitats que es 

desenvolupen en clubs esportius del municipi així com la quota de l’Escola 

Municipal d’Expressió mentre es mantingui la suspensió d’aquestes activitats. 

 

• Condonar el pagament de la Taxa d’Ocupació de la Via Pública per a establiments 

de restauració fins al mes de setembre. 

 

• Suspendre el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles i la Taxa de Recollida 

de Residus Urbans mentre es perllongui l’estat d’emergència i, en acabat, 

facilitar el pagament fraccionat dels mateixos per als següents mesos. 

 

• Suspendre, mentre es perllongui l’estat d’emergència, el pagament de l’Impost 

de Circulació de Vehicles als autònoms, particulars que necessitin el vehicle per 

al desenvolupament de la seva activitat laboral i a les persones afectades per un 

ERTO. Així mateix, flexibilitzar el pagament del mateix tribut a la resta de la 

població. 

 

• Retornar l’import de les quotes i taxes de serveis municipals cobrades durant el 

període de l’estat d’alarma. 

 

• Enviament de la informació rellevant en matèria de mesures de profilaxis, sobre 

la realització de tràmits per a l’obtenció d’ajuts econòmics o sobre serveis i 

iniciatives posades en marxa per l’Ajuntament, per correu ordinari a les 

comunitats de propietaris o entitats gestores. 

 

• Crear un servei de suport a les famílies a càrrec de persones discapacitades, per 

a ser passejades durant una hora cada dia. 

 

• Crear un servei telefònic de suport als tràmits en línia de petició d’ajuts 

econòmics. 

 

• Disposar un telèfon per a l’atenció de problemes de convivència veïnal i impulsar 

una campanya de lluita contra la violència masclista durant el confinament. 

 

 



 

 

 

 

 

• Crear un fons per a la dotació d’ajudes al pagament del lloguer de les famílies 

amb membres en situació de vulnerabilitat derivada de l’emergència del Covid-

19. 

 

• Crear un servei d’atenció telefònica per a les persones en situació de 

vulnerabilitat o exclusió per a poder atendre més fàcilment les seves necessitats. 

 

• Impulsar, en col·laboració amb el Banc d’Aliments, una campanya de recapte 

d’aliments, que es perllongui fins i tot després de la finalització de l’estat 

d’emergència.  

 

• Bonificar el 50 % de la factura de l’aigua a les persones en situació de 

vulnerabilitat per tal que tothom tingui accés a aquest servei essencial. Així 

mateix, garantir l’accés de tota la població als serveis d’electricitat i gas, exercint 

l’Ajuntament de mediador entre les companyies distribuïdores i els domicilis 

amb dificultats per assumir el cost de les factures. 

 

• Entregar vals a les persones econòmicament afectades per la crisi del Covid-19 

per a gastar-los en botigues i establiments locals. 

 

• Desenvolupar un pla d’impuls de l’activitat econòmica a nivell local mitjançant 

un fons per donar suport al manteniment les empreses i a la creació de noves 

empreses, a les actuacions d’ampliació i millora de locals i al trasllat d’activitats 

comercials. 

 

• Incrementar els incentius a la contractació de persones aturades. 

 

• Crear un fons i un servei de suport a la creació de plataformes per a la venta en 

línia per a les empreses del municipi. 

 

• Incrementar el Pla d’Inversions de l’Ajuntament amb l’objectiu de crear nous 

llocs de feina i impulsar el desenvolupament econòmic del municipi. 

 

• Modificar el pressupost municipal de l’any 2020 per poder finançar les mesures 

adoptades. 

 

 



 

 

 

 

 

AVANTATGES FISCALS 

FONS D’AJUDA ALS 
MÉS VULNERABLES

PROTECCIÓ DE LLOCS 
DE TREBALL

IMPULS DE L’ACTIVITAT 
ECONÒMICA

SUPORT ALS TRÀMITS 
EN LÍNIA

200.000 € 

400.000 € 

240.000 € 

2.000.000 € 


