
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLA DE XOC PER FER FRONT A LA CRISI SANITÀRIA I ECONÒMICA 

PRODUÏDA PER LA COVID-19 

 

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA MAIG 2020 



                                                                 

 
 

ÀMBIT FISCAL I TRIBUTARI 

Acció 1.  Posposar els pagaments dels impostos. 

 

ACTUACIÓ 

Prorrogar el termini de cobrament en voluntària dels padrons d’acord amb el que 
dictamini l’Organisme de Gestió Tributària en relació amb el nou calendari fiscal que 
s’estableixi. 

 Impost de Béns Immobles. 
 Impost sobre Activitats Econòmiques. 
 Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

 

 

DESTINATARIS 

 
Totes les persones físiques que siguin subjectes passius de les ordenances: 
 

 Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre Béns Immobles. 
 Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’impost sobre Activitats Econòmiques. 
 Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 

 

 

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA AFECTADA 

 0011300 IBI. 

 0013000  IAE. 

 0011500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

 

ÀREA RESPONSABLE DE L’ACCIÓ 

Àmbits de Governació i Hisenda. 

 

INDICADOR 

Nombre de persones beneficiàries 

 

TEMPORALITZACIÓ 

Data d’aplicació:   Març        Data finalització del reconeixement: un cop aixecat estat 
alarma. 

 

 

 

 

 

 

http://www.santsalvadordeguardiola.cat/ajuntament/normativa/ordenances-fiscals/3-impost-sobre-vehicles-de-traccio-mecanica.html


                                                                 

 
 

ÀMBIT SOCIAL 

Acció 2.  Línia 1. Convocatòria d’ajuts al lloguer  

 

ACTUACIÓ 

L’objecte de la convocatòria és atorgar ajuts extraordinaris amb caràcter urgent a les 
persones, principalment famílies amb infants a càrrec, que han estat afectades per l’actual 
situació provocada per la propagació del coronavirus. 

 

DESTINATARIS 

Famílies, especialment aquelles amb infants a càrrec, que han estat afectades per l’actual 
situació provocada per la propagació del coronavirus. 

Es fa referència especialment a aquelles persones que hagin perdut la feina arran del 
tancament de la seva empresa, o que l’empresa on treballen hagi reduït la plantilla a partir 
del dia 15 de març de 2020 degut als efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel 
qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisis sanitària ocasionada 
pel COVID-19 o bé, aquelles persones que s’han vist afectades per un ERTE (Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo) motivat pel mateix Decret o alguna situació de caràcter 
anàleg que pugui ser admesa com a equivalent pels Serveis Socials Municipals i que, per 
aquests motius, acreditin no tinguin ingressos, patrimoni o recursos suficients per fer front 
a les despeses de lloguer, aliments bàsics i subministres.  

 

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA AFECTADA 

 21.23102.48900 Prestacions econòmiques de caràcter social 

 

ÀREA RESPONSABLE DE L’ACCIÓ 

Àmbit de Serveis Socials. 

 

INDICADOR 

Un pagament de lloguer amb un màxim de 500 euros per família, pagant directament al 
propietari del immoble o presentant factura pagada. 
 

 

TEMPORALITZACIÓ 

Data d’aplicació:   Maig  Data finalització del reconeixement: un cop aixecat estat alarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 
 

ÀMBIT SOCIAL 

Acció 2.  Línia 2. Convocatòria d’ajuts per subministraments  

 

ACTUACIÓ 

L’objecte de la convocatòria és atorgar ajuts extraordinaris amb caràcter urgent a les 
persones, principalment famílies amb infants a càrrec, que han estat afectades per l’actual 
situació provocada per la propagació del coronavirus. 

 

DESTINATARIS 

Famílies, especialment aquelles amb infants a càrrec, que han estat afectades per l’actual 
situació provocada per la propagació del coronavirus. 

Es fa referència especialment a aquelles persones que hagin perdut la feina arran del 
tancament de la seva empresa, o que l’empresa on treballen hagi reduït la plantilla a partir 
del dia 15 de març de 2020 degut als efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel 
qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisis sanitària ocasionada 
pel COVID-19 o bé, aquelles persones que s’han vist afectades per un ERTE (Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo) motivat pel mateix Decret o alguna situació de caràcter 
anàleg que pugui ser admesa com a equivalent pels Serveis Socials Municipals i que, per 
aquests motius, acreditin no tinguin ingressos, patrimoni o recursos suficients per fer front 
a les despeses de lloguer, aliments bàsics i subministres.  

 

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA AFECTADA 

 21.23102.48900 Prestacions econòmiques de caràcter social 

 

ÀREA RESPONSABLE DE L’ACCIÓ 

Àmbit de Serveis Socials. 

 

INDICADOR 

Un pagament  de dos rebuts del subministrament bàsic, aigua, llum o gas amb un màxim 
de 700 euros per unitat familiar, pagant directament a l’empresa subministradora o a el 
beneficiari presentat factura pagada 

 

TEMPORALITZACIÓ 

Data d’aplicació:   Juny  Data finalització del reconeixement: un cop aixecat estat alarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 
 

ÀMBIT SOCIAL 

Acció 2. Línia 3. Convocatòria d’ajuts extraordinaris a persones en situació d’atur, 
afectades per un ERTE i autònoms que no hagin pogut desenvolupar la seva activitat 
empresarial a causa del Covid-19 

 

ACTUACIÓ 

L’objecte de la convocatòria és atorgar ajuts econòmics extraordinaris amb caràcter urgent 
per una quantitat única de d’un mínim de 200 euros i un màxim de 600 euros depenent de 
les sol·licituds i partida pressupostaria.  

 

DESTINATARIS 

Persones, en situació d’atur, afectades per un ERTE i que estiguin donades d’alta al règim 
d’autònoms i que no hagin pogut desenvolupar la seva activitat empresarial, a causa del 
Covid-19. 

Es fa referència especialment a aquelles persones en règim de treballador autònom i 
aquelles que hagin perdut la feina arran del tancament de la seva empresa, o que l’empresa 
on treballen hagi reduït la plantilla a partir del dia 15 de març de 2020 degut als efectes del 
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de 
la situació de la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 o bé, aquelles persones que s’han 
vist afectades per un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) motivat pel 
mateix Decret o alguna situació de caràcter anàleg que pugui ser admesa com a equivalent 
pels Serveis Socials Municipals i que, per aquests motius, acreditin no tinguin ingressos, 
patrimoni o recursos suficients per fer front a les despeses de lloguer, aliments bàsics i 
subministres.  

 

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA AFECTADA 

 21.23102.48900 Prestacions econòmiques de caràcter social 

 

ÀREA RESPONSABLE DE L’ACCIÓ 

Àmbits de Serveis Socials i Promoció Econòmica. 

 

INDICADOR 

Nombre de persones beneficiàries amb un màxim de 600 euros per unitat familiar.  

 

TEMPORALITZACIÓ 

Data d’aplicació:   Juny  Data finalització del reconeixement: un cop aixecat estat alarma. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 
 

ÀMBIT SOCIAL 

Acció 3.  Xecs municipals per fer ús als comerços i empresaris del municipi  

 

ACTUACIÓ 

L’objecte de la convocatòria és atorgar un xec municipal, per fer-ne ús íntegrament als 
comerços i activitats econòmiques del municipi.  

 

DESTINATARIS 

Famílies, especialment aquelles amb infants a càrrec, que han estat afectades per l’actual 
situació provocada per la propagació del coronavirus. Amb un ingressos econòmics durant 
aquest mesos del confinament menors a 700 euros. 

Es fa referència especialment a aquelles persones que hagin perdut la feina arran del 
tancament de la seva empresa, o que l’empresa on treballen hagi reduït la plantilla a partir 
del dia 15 de març de 2020 degut als efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel 
qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisis sanitària ocasionada 
pel COVID-19 o bé,aquelles persones que s’han vist afectades per un ERTE (Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo) motivat pel mateix Decret o alguna situació de caràcter 
anàleg que pugui ser admesa com a equivalent pels Serveis Socials Municipals i que, per 
aquests motius, acreditin no tenir ingressos, patrimoni o recursos suficients per fer front a 
les despeses de la llar, aliments bàsics i subministres.  

 

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA AFECTADA 

 21.23102.48900 Prestacions econòmiques de caràcter social 

 

ÀREA RESPONSABLE DE L’ACCIÓ 

Àmbits de Serveis Socials i Promoció Econòmica. 

 

INDICADOR 

Nombre de persones beneficiàries. Màxim una targeta per unitat familiar amb la quantitat 
de 30 a 60 euros, depenent del nombre de membres i la situació econòmica.  

 

TEMPORALITZACIÓ 

Data d’aplicació:   Maig  Data finalització del reconeixement: un cop aixecat estat alarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 
 

ÀMBIT SOCIAL 

Acció 4.  Ajut per material escolar extraordinari 

 

ACTUACIÓ 

L’objecte de la convocatòria és atorgar material escolar en el cas de menors que ho 
necessitin, consistent en un kit únic de material bàsic.  

 

DESTINATARIS 

Famílies amb infants a càrrec que actualment estan fen l’escolarització a casa a causa de la 
situació provocada per la propagació del coronavirus,  i els seus mitjans econòmics siguin 
inferiors al SMI 

 

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA AFECTADA 

 21.23102.48900 Prestacions econòmiques de caràcter social 

 

ÀREA RESPONSABLE DE L’ACCIÓ 

Àmbits de Serveis Socials i Promoció Econòmica. 

 

INDICADOR 

Nombre de persones beneficiàries  

 

TEMPORALITZACIÓ 

Data d’aplicació:   Maig  Data finalització del reconeixement: un cop aixecat estat alarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 
 

ÀMBIT SOCIAL 

Acció 5.  Convocatòria d’ajut extraordinari per a l’adquisició de llibres i material didàctic 
per al curs 2020/2021 

 

ACTUACIÓ 

L’objecte de la convocatòria és la atorgar una ajuda econòmica per suplir el pagament del 
100% dels llibres i material didàctic de l’escola    

 

DESTINATARIS 

Famílies amb infants a càrrec, que han estat afectades per l’actual situació provocada per 
la propagació del coronavirus, i que els seus mitjans econòmics a la data d’adquisició dels 
llibres siguin inferiors al SMI.  

Es fa referència especialment a aquelles persones que hagin perdut la feina arran del 
tancament de la seva empresa, o que l’empresa on treballen hagi reduït la plantilla a partir 
del dia 15 de març de 2020 degut als efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel 
qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisis sanitària ocasionada 
pel COVID-19 o bé, aquelles persones que s’han vist afectades per un ERTE (Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo) motivat pel mateix Decret o alguna situació de caràcter 
anàleg que pugui ser admesa com a equivalent pels Serveis Socials Municipals i que, per 
aquests motius, acreditin no tinguin ingressos, patrimoni o recursos suficients per fer front 
a les despeses de lloguer, aliments bàsics i subministres. 

 

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA AFECTADA 

 21.23102.48900 Prestacions econòmiques de caràcter social 

 

ÀREA RESPONSABLE DE L’ACCIÓ 

Àmbits de Serveis Socials i Promoció Econòmica. 

 

INDICADOR 

Nombre de persones beneficiàries  

 

TEMPORALITZACIÓ 

Data d’aplicació: Maig  Data finalització del reconeixement: un cop aixecat estat alarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 
 

ÀMBIT FISCAL I TRIBUTARI PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Acció 1.  Posposar els pagaments dels impostos. 

 

OBJECTIU 

Alleugerir la pressió fiscal mentre duri el cessament de l’activitat. 

 

ACTUACIÓ 

 
Prorrogar el termini de cobrament en voluntària dels padrons d’acord amb el que dictamini 
l’Organisme de Gestió Tributària en relació amb el nou calendari fiscal que s’estableixi. 

 Impost de Béns Immobles. 
 Impost sobre Activitats Econòmiques. 
 Impost sobre vehicles de tracció mecànica.  
 Recollida de residus. 
 Taxa de guals. 

 

DESTINATARIS 

 
Totes les empreses, comerços, establiments que han cessat la seva activitat amb motiu de 
l’estat d’alarma i siguin subjectes passius de les ordenances: 
 

 Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre Béns Immobles. 
 Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’impost sobre Activitats Econòmiques. 
 Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
 Ordenança Fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per gestió de residus municipals. 
 Ordenança Fiscal núm. 28 taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i 
les reserves de via publica per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena. 

 

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA AFECTADA 

 0011300 IBI. 

 0013000  IAE. 

 0011500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

 1030200 Escombraries. 

 0033100 Taxa entrada de vehicles (GUAL). 

 

 

ÀREA RESPONSABLE DE L’ACCIÓ 

Àmbits de Governació i Hisenda. 

 

 

 

http://www.santsalvadordeguardiola.cat/ajuntament/normativa/ordenances-fiscals/3-impost-sobre-vehicles-de-traccio-mecanica.html


                                                                 

 
 

INDICADOR 

Nombre d’empreses beneficiàries. 

 

TEMPORALITZACIÓ 

Data d’aplicació:   Març        Data finalització del reconeixement: un cop aixecat estat alarma. 

 

 

 

 

ÀMBIT FISCAL I TRIBUTARI PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Acció 2. Retorn de l’import econòmic prorratejat pel temps no utilitzat. 

 

OBJECTIU 

Reduir les càrregues tributàries per no utilització d’espai públic i la gestió de residus i 
escombraries.  

 

ACTUACIÓ 

 
Aplicable a: 

 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 
(durant l’estat d’alarma i possibles escenaris posteriors de limitació, si n’és el cas). 
 Espai de cotreball (Coworking). 
 Taxa de gestió de residus municipals per a comerços i assimilats (Assimilada a la 
domèstica, epígrafs primer a quart).  

 

DESTINATARIS 

 
Totes les empreses que han cessat la seva activitat amb motiu de l’estat d’alarma i siguin 
subjectes passius de les ordenances: 

 Ordenança fiscal núm. 31 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic 
amb taules i cadires. 
 Ordenança fiscal núm. 36 reguladora de la taxa per la utilització de l’espai Coworking 
de Sant Salvador de Guardiola. 

 

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA AFECTADA 

4033901 Taxa ocupació via pública. 
0039900 Taxa espai coworking. 



                                                                 

 
 

 

ÀREA RESPONSABLE DE L’ACCIÓ 

Àmbits de Governació i Hisenda. 

 

INDICADOR 

Nombre d’empreses beneficiàries. 

 

TEMPORALITZACIÓ 

Data d’aplicació: Març         Data finalització de l’acció: un cop aixecat estat alarma. 

 

 

ÀMBIT TRESSORERIA: PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Acció 3. Agilització del pagament de les factures als proveïdors.  

 

OBJECTIU 

Dotar a les empreses de major liquiditat. 

 

ACTUACIÓ 

Accelerar els tràmits per reduir el període mitjà de pagament a proveïdors.  

 

DESTINATARIS 

Totes les empreses que presentin factures a l’ajuntament. 

 

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA AFECTADA 

Totes les que tinguin un reconeixement de pagament. 

 

ÀREA RESPONSABLE DE L’ACCIÓ 

Hisenda. 

 

INDICADOR 

Nombre d’empreses proveïdores i amb dret reconegut de cobrament. 

 

TEMPORALITZACIÓ 

Data d’aplicació: Març                                             Data finalització de l’acció: desembre 2.020 

 

 

 



                                                                 

 
 

ÀMBIT ECONOMIA LOCAL: PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Acció 4.  Incentivar el Consum Local.  

 

OBJECTIU 

Incentivar el consum local. 
Fomentar les compres als comerços per mantenir el teixit comercial i de proximitat, a les 
empreses, pimes, artesans i productors locals.  

 

ACTUACIÓ 

 
Campanya “Viu Sant Salvador de Guardiola. Compra d’aquí, compra a casa”. 
 
Disseny de la Campanya:   
“Viu Sant Salvador de Guardiola. Compra d’aquí, compra a casa”: Online i Offline. 
Materials de la campanya online: Audiovisual (1.30 a 2 minuts) on apareguin les 
empreses, pimes, artesans i productors del municipi incloent algun tall de veu explicant 
el valor afegit i diferencial de la compra de proximitat. 
Materials de la campanya offline:  
 Tríptic per donar valor als establiments i comerços de Sant Salvador de Guardiola. 
 Cartells campanya A3 i A4. 
 Imatges de campanya optimitzades per Facebook, Instragram, Twitter, You Tube. 
Es publicarà al web municipal un anunci d’adhesió dirigit a les empreses que vulguin 
participar. 
 
Creació de Paquets o capsa Regal de productes, serveis i activitats que es poden 
adquirir a Sant Salvador de Guardiola. 
 Elaborar capses regal de consum local (dos productes i/o serveis mínim per paquet). 
S’elaborarà una proposta des de l’ajuntament que es treballarà amb les persones 
representants de les activitats econòmiques que hi vulguin participar.  
 S’establirà una estratègia de comunicació i promoció públic-privada: “Viu Sant 
Salvador de Guardiola. Regala d’aquí, regala de casa”. 
Es publicarà al web municipal un anunci d’adhesió dirigit a les empreses que vulguin 
participar. 

 

DESTINATARIS 

Campanya: Comerços i empreses, pimes, artesans i productors del municipi que vulguin 
participar a la campanya.        
Creació Paquets Regal: Tot el sector econòmic de Sant Salvador de Guardiola que vulgui 
participar oferint el seus productes, serveis i/o activitats. 

 

 

PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES AFECTADES IMPORT 

Promoció econòmica 1.500 € 

 

 

ÀREA RESPONSABLE DE L’ACCIÓ 



                                                                 

 
 

Àmbit de Promoció Econòmica i Turisme  

 

INDICADOR 

Nombre de paquets regals oferts. 
Nombre de paquets regals venuts. 
Nombre d’empreses, comerços, pimes i autònoms beneficiats. 

 

TEMPORALITZACIÓ 

Data d’aplicació: Maig                                               Data finalització de l’acció:   Juliol 2.020 

 
 
 
 
 
 

 

ÀMBIT ECONOMIA LOCAL: PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Acció 5. Convocatòria d’ajut econòmic extraordinari dirigit a microempreses i pimes del 
municipi per pal·liar els efectes de la crisi sanitària. 

 

OBJECTIU 

Suport a aquelles activitats que s’han vist afectades pel tancament de la seva activitat a 
causa de la declaració de l’estat d’alarma. 
Suport a les activitats econòmiques per complir amb les mesures de seguretat i higiene en 
les fases d’apertura de les seves activitats. 

 

ACTUACIÓ 

Publicar línia de subvenció econòmica per mitigar els efectes de la crisi sanitària, incloent 
despeses de lloguer, subministraments, taxa d’escombraries no utilitzada durant el 
tancament de l’activitat econòmica o compra de material i EPI per a les mesures de 
seguretat i higiene en les fases d’apertura de les seves activitats per un màxim de 600 euros 
per establiment.  

 

DESTINATARIS 

Microempreses i pimes. 
 
Poden sol·licitar i/o ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o 
jurídiques que, desenvolupessin una activitat comercial i/o de serveis abans de l’entrada en 
vigor d’aquesta convocatòria i de les mesures decretades per a contenir la pandèmia del 
COVID-19 i que reuneixin els següents requisits: 
 
a) Haver estat declarada l’activitat comercial o de serveis, no essencial, i, per tant, haver-se 
vist afectadapel tancament, degut a les mesures de confinament decretades. 
 



                                                                 

 
 

b) En cas d’haver pogut continuar la seva activitat una vegada entrat en vigor el decret 
463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma, hagi sofert una davallada dels 
ingressos per vendes  d’un 75%, respecte del mateix període de l’any anterior.  
En cas de les persones físiques o jurídiques amb una antiguitat inferior a un any, la 
comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta de l’activitat. 
 

 

PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES AFECTADES IMPORT 

 
 

10.000 € 

 

ÀREA RESPONSABLE DE L’ACCIÓ 

Àmbit de Governació i Hisenda. 

 

INDICADOR 

Nombre de sol·licituds. 

 

TEMPORALITZACIÓ 

Data d’aplicació:     Maig                      

 
 

 

 

 



 

 
 

 

PREVISIONS PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA DESTINADA 

RESUM ACCIONS URGENTS PROMOCIÓ ECONÒMICA 
  

Acció 1.  Posposar els pagaments dels impostos. 
Personal 

Ajuntament 
 

Acció 2. Retorn de l’import econòmic prorratejat pel temps no 
utilitzat. 

2.000 euros 
Romanent de tresoreria 

Acció 3. Agilització del pagament de les factures als proveïdors. 
Personal 

Ajuntament 
 

Acció 4.  Incentivar el Consum Local. Creació de Paquets o 
capsa Regal. Campanya “Viu Sant Salvador de Guardiola. 
Compra d’aquí, compra a casa”. 

1.500 euros 

Romanent de tresoreria 

Acció 5. Convocatòria d’ajut econòmic extraordinari dirigit a 
microempreses i pimes del municipi per pal·liar els efectes de 
la crisi sanitària. 

10.000 euros 

Pressupostos 
participatius 2020 

TOTAL 13.500 euros  

DESPESA TOTAL 70.500 EUROS  

 
        

ACCIONS SOCIALS I ECONÒMIQUES DESPESA PARTIDA DESTINADA 

ACCIÓ 1.  Posposar els pagaments dels impostos. -----  

ACCIÓ 2 40.000 euros  

- Acció 2.  Línia 1. Convocatòria d’ajuts al lloguer   

- Acció 2.  Línia 2. Convocatòria d’ajuts per 
subministraments 

 Romanent de tresoreria 

- Acció 2. Línia 3. Convocatòria d’ajuts extraordinaris a 
persones en situació d’atur, afectades per un ERTE i 
autònoms que no hagin pogut desenvolupar la seva 
activitat empresarial a causa del Covid-19 

 Inicialment de partida 
sobrant actualment de 

prestacions 
econòmiques socials 

fins poder incrementar 

ACCIÓ 3.  Targeta moneder per fer ús als comerços i empresaris 
del municipi 

10.000 euros Pressupostos 
participatius 2020 

ACCIÓ 4.  Ajut per material escolar extraordinari 5.000 euros Conveni Foment de 
l’esport 

ACCIÓ 5.  Convocatòria d’ajut extraordinari per a l’adquisició de 
llibres i material didàctic per al curs 2020/2021 

2.000 euros Romanent de tresoreria 

TOTAL  57.000 euros   


