Mesures econòmiques per fer front a la crisi del coronavirus
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Distribució de mascaretes a la població
Durant aquests dies es reparteixen mascaretes entre els veïns i veïnes que
vagin a comprar als comerços locals. Es tracta d’uns elements de protecció
de cotó que han confeccionat un grup de voluntàries de Sant Joan amb les
seves màquines de cosir, amb donacions de teles que han rebut. En un primer moment, aquest grup va confeccionar 900 mascaretes per a l’Hospital
de Campdevànol, la Fundació Emma i el personal d’ambulàncies, amb la
col·laboració de les clíniques dentals i veterinària que les esterilitzaven, però
gràcies al volum que varen aconseguir fer-ne i a altres donacions d’empreses
del poble i de la comarca, ara n’han fet per a tota la població. Aquestes les
estan fent amb material que fins ara compraven les mateixes voluntàries,
però que a partir d’ara subministrarà l’Ajuntament. Aquest segon tipus de
mascaretes, que també s’han repartit porta a porta, són de cotó i no eviten
el contagi de la persona que les porta, però sí que disminueix el risc de
contagiar la resta. Per a protegir-se un mateix, es pot afegir un filtre a la
mascareta, com el que també es repartirà amb la bossa, que també contindrà les instruccions. El divendres 24 d’abril i dissabte 25 també es van
repartir 700 mascaretes infantils per tal d’afrontar el desconfinament amb
més seguretat. Se’n van donar dues per infant.

L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses està estudiant i aplicant mesures per donar suport a la població i al teixit empresarial local amb
l’objectiu de facilitar la sortida de la crisi generada per l’estat d’alarma que
ha comportat el confinament i altres mesures de prevenció pel coronavirus.
A les famílies amb infants a la llar d’infants El Molí Petit, els hi ha estat
abonada la diferència del rebut mensual corresponent als dies del mes de
març en què no s’ha pogut prestar el servei i no es cobrarà cap altre rebut
fins que es retorni a la normalitat.
Tanmateix, l’Ajuntament acordarà no cobrar el cànon a concessions administratives de serveis oberts al públic que no poden mantenir la seva
activitat en funcionament durant l’Estat d’Alarma.
També es preveu adoptar mesures amb l’objectiu de pal·liar les conseqüències del tancament temporal de comerços del municipi, mitjançant exempcions o bonificacions a les ordenances fiscals que caldrà concretar degudament. No es cobrarà, per exemple, la taxa d’ocupació de via pública
mentre duri l’estat d’alarma als establiments que no han pogut dur a terme
la seva activitat.
Així mateix, s’ha decidit ampliar el termini de pagament voluntari dels
impostos i taxes del 1r període que s’havien de cobrar entre el 3 de febrer
i el 3 d’abril, entre els quals hi ha la taxa de subministrament d’aigua del 3r
trimestre i del 4t trimestre de 2019 i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. El termini s’ha ampliat fins al 30 d’abril de 2020.
També s’està estudiant l’ajornament, ampliació i flexibilització de la
cobrança dels impostos del segon període previst inicialment a partir
del 15 d’abril i corresponent al 50% de l’IBI, 50 % de la taxa de recollida
d’escombraries, guals i 1r trimestre de l’aigua.
Havent pres aquestes decisions que afectaven cobraments que s’havien de
fer en les pròximes setmanes, el consistori continua estudiant altres propostes per afavorir la recuperació i la normalització de la situació dels veïns,
veïnes, empreses i comerços que han vist afectada la seva activitat econòmica, a més de la seva vida social.

