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La primera reunió de la Taula de Crisi es va fer ahir de manera telemàtica

L’Ajuntament ampliarà en més de 400.000 euros la despesa en
atenció social i habitatge

Dijous 23 d'abril de 2020

Es constitueix la Taula de Crisi, formada per tots els grups municipals, amb
l’objectiu de fer front comú i traçar un Acord de Municipi davant la situació
de crisi generada per la COVID-19

L’Ajuntament de Castellar del Vallès incrementarà substancialment la despesa en
atenció social i habitatge per tal de donar suport als col·lectius més desafavorits per
la crisi generada pel coronavirus. El consistori té previst ampliar inicialment les
partides d’aquests àmbits en 415.000 euros provinents del superàvit del pressupost
de 2019.

Aquest import es podrà destinar principalment a temes vinculats amb habitatge i
pobresa energètica, suport a infància, alimentació o subvencions a entitats del tercer
sector. A més, també es reforçarà l’equip tècnic de la Regidoria d’Atenció Social i
Salut Pública.

Aquesta és la primera mesura que ha acordat la Taula de Crisi, formada per tots els
grups municipals que es va constituir ahir dimecres. L’objectiu primordial d’aquest
espai és la confecció d’un Acord de Municipi per tal d’afrontar a curt, mig i llarg
termini les conseqüències socials i econòmiques de l’emergència sanitària del
COVID-19.
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Un dels primers eixos d’actuació d’aquest front comú serà la reformulació del
pressupost municipal d’aquest exercici. La prioritat és ara mobilitzar recursos
davant la situació de crisi per tal de donar suport a aquells col·lectius que més ho
necessiten.

Entre d’altres, les tres primeres mesures que treballaran els grups municipals són: 

L’increment de la despesa en l’àmbit social i d’habitatge.
L’ajornament d’inversions municipals no essencials, com ara la nova piscina
descoberta.
La definició d’una línia d’ajut al comerç urbà i les PIMES en col·laboració
amb l’associació Comerç Castellar i altres agents econòmics.

L’Oficina de suport COVID-19 vehicularà la tramitació de tots els ajuts i oferirà
acompanyament en les tramitacions d’altres administracions. A més, també es
crearà un comissionat per a la gestió municipal de l’impacte del COVID-19.
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