
Quin és el suport municipal a les empreses proveïdores per protegir els llocs de treball
durant la Covid-19? Aquest suport es farà públic per poder tranquil·litzar a les empreses i
al seu personal? Hi ha algun contracte de prestació de serveis municipals que per
aquesta situació tingui compromesa la seva continuïtat? 

Quin tipus de mesures s’estan treballant per flexibilitzar els terminis de pagaments i els
tràmits de tributs municipals adaptats a la realitat de cada empresa, de cada persona
emprenedora i de la ciutadania?

S’estudiarà la possibilitat que els negocis de la restauració puguin ajustar la demanda
d’espai públic a les necessitats reals, atesa la caiguda del consum amb canvis en les
llicències? Referent a la taxa per terrasses, es retornarà a tots els establiments afectats
pels dies que no hagin pogut exercir l’activitat mentre duri l’estat alarma. Si encara no
s’ha pagat, es procedirà a la reducció de la taxa per la part proporcional? 

L’Ajuntament té pensada alguna mesura per avançar el pagament dels seus proveïdors
autònoms o petites empreses locals, per ajudar a l’economia d’aquest sector?  

El govern té previst congelar el pagament dels tributs municipals i generar mesures que
ajudin a la flexibilització i adaptació posterior de l’abonament dels mateixos?

En el Decret d’actuacions amb data del 17 de març, s’ordena a tots els serveis municipals
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. Ens agradaria poder tenir les
avaluacions fetes dels diferents serveis municipals. 

Ha pensat l’ajuntament poder oferir assessorament específic, per aquest moment de
crisis, a la ciutadania, en defensa dels drets laborals de manera telefònica o telemàtica?

 

 

 

 

 

 

Preguntes fetes al govern al 

ple municipal del 19 de març 

          Àmbit laboral i econòmic



Quines mesures concretes pensa aplicar el govern en relació a les famílies que, com a
conseqüència de la crisi, tinguin problemes per pagar els lloguers? I en relació als
desnonaments, s’ha pensat en alguna mesura per evitar-los?
Hem vist que al web de l’Ajuntament s’informa que el CIRD s’ha tancat i es proporciona el
número de telèfon general d’atenció als casos de violència masclista. Ens sembla que, en
aquests moments on el confinament obliga les dones que pateixen aquest tipus de
violència a conviure les 24h hores amb el seu agressor, hauríem d’estar molt més
vigilants i articular mesures molt més personalitzades. Hi ha cap registre de dones que
es trobin en aquesta situació al Masnou? 
S’ha plantejat trucar diàriament des de serveis socials als domicilis particulars de les
dones que sabem que pateixen aquesta situació, així com habilitar alternatives
habitacionals per si fos necessari allunyar una dona de la seva llar ?En alguns
ajuntaments, per exemple en el de Sabadell, s’ha fet un registre, amb noms i cognoms,
de les persones grans que viuen soles, i cada dia se les truca per comprovar com es
troben i si necessiten quelcom. Han pensat en alguna mesura similar?
A data d’avui, quantes trucades s’han rebut al telèfon habilitat per l’ajuntament per
necessitat d'assistència no sanitària? Quantes persones han utilitzat el formulari de
necessitats pel confinament degut a la crisi sanitària del coronavirus? Quines han sigut
les necessitats rebudes per part de ciutadania? Des del personal de l'Ajuntament s’ha
pogut atendre a totes les necessitats demanades? 
S’ha posat alguna sanció per incompliment de les mesures de confinament? Quantes?
Per quins motius? 
Han implementat alguna mesura d’ampliació d’hores d’atenció de les treballadores
familiars pels casos més greus de persones soles i/o grans amb diversos graus de
dependència?
Està fent complir l’Ajuntament les mesures d’autoprotecció dels treballadors i
treballadores municipals i de les que estan contractades externament (especialment les
treballadores familiars)?
Quines mesures han pres per confinar les persones sense sostre, col·lectiu
extremedament vulnerable al contagi del virus, a més a més d’informar i dotar de
material per la higiene personal? Força municipis d’arreu de l’estat han habilitat
poliesportius o altres equipaments municipals amb l’objectiu de facilitar el confinament 
a aquestes persones. Han pensat en alguna mesura similar ?
Quina és la coordinació amb l’Ajuntament d’Alella per protegir del contagi a la trentena
de persones que viuen a l’antic Club de Tennis Trèbol? Quines mesures concretes s’han
pres amb aquestes persones?

Preguntes fetes al govern al 

ple municipal del 19 de març 

 Àmbit social



Quina és la coordinació amb les residències de la gent gran per part de Salut Pública?
Existeix algun protocol davant possibles contagis? Si és així, quin és? Tenen constància
que residències disposin de tots els recursos humans i materials necessaris per fer front
als contagis? Tenen constància dels horaris de treball que està assumint el personal que
treballa a les residències (sanitari, auxiliars, neteja, cuina, etc)? 

Quines mesures s’han pres de reforç de neteja i desinfecció d’equipaments públics,
carrers, mobiliari urbà i recollida d’escombraries?

Quina és la coordinació amb els dos Centre d’Atenció Primària del Masnou? S’han hagut
de tancar serveis per fer front a la situació d’emergència? Si és així, quins? Es disposa
dels recursos humans i materials necessaris per fer front als contagis? Quins són els
torns de treball que realitza el personal que està en urgències? Hi ha   hagut baixes o
confinament del personal sanitari per possible contagi?

Se sap si hi ha coordinació entre el dos Centre d’Atenció Primària del Masnou i els centre
sanitaris privats del poble per tema de material sanitari i personal?

El govern ha previst impulsar cap recurs de suport psicològic a les persones que ho
necessitin durant el confinament? Tenim entès que s’estan donant casos similars en
altres Ajuntaments de la comarca que ja han començat a oferir aquest recurs, algun
d’ells, amb persones que viuen el Masnou.
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 Àmbit sanitari



Quines partides s’han vist minorades com a conseqüència dels moviments de crèdits
que està patint el Pressupost municipal per prendre mesures amb relació a la crisi
sanitària? Per quins imports?

Quins serveis, projectes, programes o activitats es veuran afectats (i aquells que ja es
veuen afectats) com a conseqüència d’aquests moviments del Pressupost (amb indicació
de si es veuran afectats totalment, o parcialment)?

En aquests dies de confinament, ha augmentat el número de trucades alertant una
situació de violència masclista? A part de disposar d’un telèfon, s’està fent seguiment de
les diferents situacions de violència que ja es coneixia abans del confinament? Tenint en
compte que el confinamiento es l’escenari perfecte per una persona maltractadora, quin
tipus d’actuació concretes està fent la policía? Demanem a l’ajuntament que es faci una
crida al veïnat perquè estiguem alerta davant aquestes possibles situacions.També
demanem la possibilitat de posar la informació en altres idiomes com anglès, francés,
àrab, urdú o xinès.
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la junta de portaveus del dia 2 d'abril

 

A l'espera del les respostes anteriorment fetes, 
afegim les següents qüestions:


