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Mesures locals per minimitzar l’impacte econòmic provocat pel 
COVID-19. 
 
L’Ajuntament de Carme, tal i com ja vam avançar en l’anterior comunicat,       
ha aprovat el decret 39/2020 de mesures econòmiques i fiscals per ajudar a 
pal·liar la situació generada pel COVID-19. 
 
El paquet de mesures contempla les següents accions: 
 
- Benestar social. Garantir l’assistència bàsica i continuada als col·lectius 

vulnerables, així com la gestió de les beques menjador. 
 

- Pagament d’impostos i taxes a l’Ajuntament. La Diputació de Barcelona, 
com administració gestora de la recaptació fiscal, ajornarà les dates de 
recaptació tributària establertes en el calendari fiscal vigent. 
 
Padró de la taxa de subministrament d’aigua del 4rt trimestre del 2019. 
S’acorda la seva pròrroga fins el 2 de juny de 2020 i les domiciliacions es 
carregaran l’1 de juny. 
 
Padró de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM). S’acorda la 
seva pròrroga fins el 2 de juny de 2020 i les domiciliacions es carregaran   
l’1 de juny. 
 

- Suspensió temporal de les quotes de la Llar d’infants municipal. 
D’acord amb l’article 23 del TRLHL, les famílies no hauran de pagar les 
quotes mentre continuï interrompuda la seva activitat. 
 

- Congelació dels procediments de cobrament. L’Ajuntament no tramitarà 
procediments de cobrament en via executiva ni ordres d’embargament fins 
passada la crisi del coronavirus. El termini de la resta de liquidacions han 
quedat suspeses. 

 
 
En aquest sentit, existeix la possibilitat que el Govern o d’altres administracions 
decretin altres mesures que tinguin incidència, d’alguna manera, en les que es 
proposin des de l’ajuntament i que puguin afectar a més àmbits. 
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Desinfecció de la via pública  
 
El passat dissabte 20 de març, es va iniciar el servei de desinfecció de la via 
pública a càrrec dels voluntaris. En aquest sentit, aquest mesura es continuarà 
fent mentre duri la situació, amb una periodicitat de 3 dies (si la climatologia 
ho permet) i estarà reforçada amb actuacions específiques en determinades 
zones del poble, per part d’equips a peu de l’ADF.  
 
Per a la vostra informació, totes les desinfeccions es faran a partir de les          
8 del vespre i s’utilitzaran productes homologats. 
 
 
 

Tancament de les fonts públiques del municipi. 
 
Seguint la recomanació de les administracions competents, dijous es va 
procedir al tancament de totes les fonts públiques de Carme, atès que són 
instal·lacions on pot haver més contacte amb les mans o la boca. 
 
Informar que es continua fent el seguiment i el control pertinent de la xarxa de 
subministrament d’aigua potable del poble, per tal d’assegurar un consum 
òptim dins els paràmetres de qualitat i seguretat. 
 
 
 

Suspensió de la ITV agrícola del 2 d’abril. 
 
La revisió de maquinària agrícola que estava prevista per aquest proper            
2 d’abril queda anul·lada fins nou avís, a causa del tancament de les estacions 
de la ITV. Això també inclou les unitats mòbils que es desplacen als municipis. 
 

 
 
Servei de la Laborateca 
 
Aquest servei segueix actiu de manera 
telemàtica per continuar assessorant als 
carmetans i carmetanes en matèria laboral. 
 
Per a més informació: 
 

http://laborateca.blogspot.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://laborateca.blogspot.com/


RECOMANCIONS PER GESTIONAR LES COMPRES (Actualització). 
 

• Només hem de sortir a comprar si és estrictament necessari. 

• Si ja tenim una edat i necessitem productes essencials (alimentació, 
medicaments...), mireu si algun familiar o conegut ens els pot anar a buscar. 

Valorem, també, la possibilitat de fer les comandes per telèfon: 

- Tandy_ 93 808 00 54 / 649 91 79 49 (mòbil ajuntament) 

- Farmàcia Viñals_ 93 808 01 65 / 690 31 34 90 

- Venda de pa_ 649 91 79 49 (mòbil ajuntament)  
 

L’equip de voluntaris les gestionarà i ens les portarà a casa.  

 

• S’estan estudiant algunes propostes per ampliar el ventall d’accés a 
productes essencials, sobretot, del ram de l’alimentació, amb la finalitat de 
complementar l’oferta que ja ens ofereix el comerç local i que cal continuar 
potenciant. 

Aquestes propostes, tot i que tothom en pugui sortir beneficiat, s’estan 
valorant per cobrir les demandes de les persones amb més necessitats. 

De cara a la propera setmana hi haurà novetats al respecte. 

 

Iniciatives solidàries dels veïns i veïnes de Carme. 
 
Des de pràcticament l’inici de la situació provocada pel coronavirus, s’han posat 
en marxa vàries iniciatives que han implicat a vàries persones del municipi, 
amb l’objectiu de donar un cop de mà en la gestió de les necessitats del poble. 
 
Algunes d’aquestes ja han aconseguit el seu repte, com el cas del grup que ha 
elaborat mascaretes reciclables per a totes les llars de Carme, d’altres estan en 
ple desenvolupament d’accions (voluntaris i voluntàries que venen pa, preparen 
i porten comandes a persones amb necessitats, fan trucades de suport 
emocional, desinfecten els carrers, etc.) i també, persones que, a títol 
individual, ajuden al veïnat mes dependent, portant-los tot tipus de productes 
essencials. I més propostes que aniran emergint els propers dies i setmanes 
perquè la situació és molt complexa i ho continuarà sent, segur, durant mesos. 

 
D’una manera o d’una altra, totes aquestes accions posen de manifest 
que som un poble solidari, amb sentit de comunitat i que entenem que 
sent proactius i mirant pel bé comú, podem superar les adversitats. 
 
Més que mai, Carme... és la seva Gent! 
 

SIGUEM RESPONSABLES! 

QUEDEM-NOS A CASA! 


