PRIMERES MESURES
SOCIALS I ECONÒMIQUES
Impulsades per l'Ajuntamet de Sant Pere de Ribes
per fer front a l’impacte de la COVID-19
AJUTS A LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Des del dia de suspensió de l’activitat econòmica i mentre duri la situació d’emergència
Llicències de terrasses. No s’hauran de pagar durant aquest temps.
Taxa dels mercats ambulants setmanals. No es cobrarà als paradistes.
Quota de les parades del mercat municipal. Moratòria de la quota i flexibilització en el seu
pagament.
Taxa de recollida de la brossa comercial. No l’hauran de pagar els establiments que tinguin
l’activitat tancada per imperatiu legal.
Proveïdors de l’Ajuntament. Es prioritzarà el pagament de les factures d’autònoms i petits i
mitjans comerços.
Ajuts al comerç local i a l’emprenedoria. Es doblen. S’incrementen en 120.000 euros, el que
representaran en total 240.000 euros.
Rebuts de l’aigua. Congelació del pagament per a autònoms i PIME (finançament a 6 mesos) i
reducció del 50% de la tarifa del cànon.

TAXES I IMPOSTOS
Pla individualitzat per ajornament o fraccionament dels tributs municipals, sense recàrrecs.
Es modifica el calendari fiscal per ajornar la data de pagament dels impostos i les taxes.

SUPORT A LES FAMÍLIES
Beques dels menjadors municipals. Garantides.
Llars d’infants. No es cobrarà la quota mentre estiguin tancades.
Serveis socials. S’amplia la partida en 290.000 euros més per ajudar les famílies més
vulnerables. En total es destinaran 1.721.150 euros enguany.
Dinars a domicili. Servei per a persones grans.
Banc d’aliments. Reforç, augment de l’estoc i servei a domicili.
Lloguers de propietat municipal. Moratòria en el pagament fins que acabi l’estat d’alarma i
posterior pagament en 12 mesos.
Ajuts al lloguer. S’ampliarà en 150.000 euros més per pal·liar les dificultats per pagar el
lloguer. En total es destinaran a aquests ajuts 200.000 euros.
Rebuts de l’aigua. Fons social de 20.000 euros, reducció del 50% del cost del cànon i del
100% per les tarifes socials.

ATENCIÓ CIUTADANA I A LES PERSONES
Atenció ciutadana i serveis bàsics. Garantits a través del desplegament telemàtic.
Atenció a col·lectius vulnerables. Priorització de l'atenció a la gent gran, infants i dependents.
Nous serveis telefònics. Activació del servei d'ajuda i voluntariat, atenció comunitària, SIAD i
consultes de pediatria.

SALUT PÚBLICA
Via pública. Actuacions de desinfecció d'espais a la via pública.
Suport al personal sanitari. Habitacions d’hotel a disposició del personal sanitari (Hotel
DeSitges i Hotel Palou).
Voluntariat. Suport a iniciatives i accions de voluntariat.

#CuidemNos
#JoEmQuedoACasa

