
 

2ON PAQUET DE PROPOSTES  DE MOLLET EN COMÚ                                     

Des de Mollet en Comú creiem que cal un Pla de Xoc Econòmic urgent per als mesos 
d'abril, maig i juny (com a mínim) amb l'objectiu de fer front a les conseqüències 
socials i econòmiques produïdes per la crisi de la COVID-19 en el teixit empresarial, en 
l'àmbit laboral, social i en el conjunt de la ciutadania, especialment la més vulnerable. 

 
Aquest Pla de Xoc ha de tenir els recursos necessaris, i per tant ha d’estar quantificat i 
sufragat mitjançant una modificació pressupostària. Així com també amb recursos que 
puguin arribar d’altres administracions, com és el Fons de liquiditat que la Generalitat 
ja ha anunciat que n’avançarà el 50%.  
 
I no només la Generalitat, sinó també el govern de l’Estat, ha d’estar al costat dels 
ajuntaments. Som l’administració més propera a la ciutadania, i la que ha de poder 
donar resposta de forma àgil. En aquests moments, cal fer-ho amb l’ajut necessari del 
Govern de Catalunya i del Govern de l’estat.  
 
Aquest Pla de Xoc ha de protegir llocs de treball de les empreses contractades per 
l’ajuntament, donar suport a comerços i activitats econòmiques i crear un fons de 
contingencia per necessitats bàsiques. 
 
A més, insistim en la recerca de col·laboració entre els diferents grups del 
consistori, tot buscant el consens en l’elaboració de mesures, i en la contínua 
informació mitjançant algun canal virtual col·lectiu, a banda de l’informe 
setmanal que es fa arribar per escrit.  
 
 
CREACIÓ FONS DE CONTINGÈNCIA 
 
Constituir un fons econòmic per fer front a les mesures i ajuts que s'estan adoptant per 
atendre les necessitats bàsiques i prioritàries de les persones més afectades per 
aquesta crisi, amb l'objectiu de no deixar a cap persona sense assistència o cobertura 
dels serveis bàsics. 
Aquest fons s’hauria de determinar de la següent manera:  

- Comptabilitzant necessitats actuals 
- Previsió futures 
- Comptabilitzant despeses no efectuades per l’Ajuntament com a conseqüència 

de la crisi. 
- Comptabilitzant altres despeses que poden ser modificades a la baica o bé 

eliminades 
- Fent una modificació pressupostària 

 
MESURES ECONÒMIQUES 

- Destinar el superàvit pressupostari de 2019 a finançar despeses de serveis 

socials. 

- Creació d’una comissió municipal d’estudi i propostes de mesures fiscals i 
econòmiques a aplicar amb posterioritat, subvencions a autònoms, comerços, 
exempcions d’impostos, etc.  

 
 



 

MESURES DE PROTECCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL - EMPRESES 

PROVEÏDORES   

- Destinar una partida econòmica per garantir els llocs de treball de tot el personal 
de les empreses adjudicatàries, tant del consistori com de les empreses 
municipals, dels serveis que romanen tancats aquests dies: centres educatius, 
equipaments culturals, esportius, etc. 

- Mesures per a garantir la liquiditat a totes les empreses proveïdores de serveis a              

l'Ajuntament I la continuïtat de tots els contractes públics  

- Mantenir vigents tots els contractes a les empreses proveïdores de l’Ajuntament,  

ajustant el servei a la situació actual i garantint la liquiditat, sempre que es 

mantingui  l’ocupació i no hi hagi regulacions no acordades. Demanar un pla de 

contingència, en cas dels serveis essencials, per garantir la seguretat del personal  

assignat a les tasques de l’Ajuntament.   

- Estudiar mesures per a ajudar econòmicament les persones autònomes  que 

treballen per a l’Ajuntament i que han vist suspès els seus contractes per raó de  

causa major.  

MESURES FISCALS 
 

- Suspensió del pagament de taxes relatives a serveis que han hagut de tancar: 

mercat ambulant setmanal, altres ocupacions de via pública, i d’altres. 

- Ampliació del termini de pagament de taxes en voluntària 

- En casos necessaris ajornament del pagament de taxes i impostos. 

- Suspensió d'aplicacions de recàrrec o embargaments. 

- Incrementar el límit del deute tributari per sol·licitar aval en els fraccionaments 

o ajornaments. 

NECESSITATS PERSONES GRANS O AMB PROBLEMES DE MOBILITAT   

- Organitzar dispositius per a atendre necessitats de persones grans o amb problemes            

de mobilitat, coordinat amb els serveis socials i diferents entitats locals i el tercer              

sector.  

- Establir un espai de coordinació entre l’Ajuntament i la Generalitat per fer un 

seguiment de la situació de les residències públiques i privades del nostre municipi. 

- Intensificar el seguiment a les persones grans confinades a casa a través del servei  

de teleassistència.  

- Reforç telefònic a les persones grans vulnerables que són usuàries del serveis de             

l’Ajuntament per detectar les seves necessitats.  

-  Lliurament de menjar a domicili en els casos que sigui necessari, en col·laboració 

amb negocis de restauració. 

 

 



 

VIOLÈNCIA MASCLISTA  

- Assistència telefònica a campanya “Establiment segur  contra la violència masclista” 

Una sèrie d'establiments amb farmàcies, fleques,  botigues d'alimentació, etc. que 

romanen obertes durant l'Estat d'Alarma faran d'intermediaris amb les dones que no 

puguin trucar des dels seus domicilis  

 - Guia per a dones en situació de violència masclista.  

INFORMACIÓ I XARXES SOLIDARITAT 

- Recolzar i ajudar a difondre les diferents iniciatives ciutadanes  per promoure la 

solidaritat mútua en aquests moments de crisi.  

 -  Continuar elaborant materials divulgatius per a promoure hàbits saludables i 

propostes    d’activitat física, i difondre per tots els mitjans a l’abast les obligacions i les  

recomanacions a la ciutadania durant la situació d’emergència.  

SERVEIS MUNICIPALS: 

- Protocol de desinfecció dels espais públics.   

- Treballar en l’adequació de poliesportius municipals per si donat el cas, són 

necessaris com a hospitals de campanya.  

- Tancament de les fonts públiques per evitar contagis del coronavirus, si així ho 

recomanen els experts sanitaris.  

- Sol·licitar les entitats bancàries que intensifiquin les mesures de neteja als caixers 

automàtics en prevenció del Covid-19.  

- Demanar a la Generalitat un espai de coordinació perquè l’ajuntament també ha de 
tenir informació i poder prendre mesures en salut, malgrat no tingui les competències 
 

HABITATGE 

- Mediar perquè els pisos de protecció de Servihabitat (la caixa) de la Vinyota, 

plantegin opcions de pagament del lloguer fraccionat o ajornat a les persones que hi 

viuen, i que hagin vist disminuir els seus ingressos com a conseqüència de la crisi del 

COVID19. 

COMERÇ 

- Dotació d’una línia d’ajuts pel comerç i l’activitat econòmica.   

- Incentivar a la població a realitzar les seves compres al comerç local i de barri si pot 

ser, evitant desplaçaments innecessaris.   

PERSONES SENSE LLAR 



- Adaptar espais per aixoplugar persones vulnerables i establir una xarxa amb entitats 

com Creu Roja i Càritas, AAVV i voluntariat, perquè no manquin les necessitats 

bàsiques.  

 

Mollet en Comú, 31 de març de 2020 


