PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT, CRÈDIT EXTRAORDINARI
EXPEDIENT MC 11/2020
MOTIUS DE LA MODIFICACIÓ:
Davant la situació excepcional provocada pel desenvolupament de la pandèmia del
COVID-19 i la declaració de l’Estat d’alarma per part de l’Estat Espanyol, es fa
necessari disposar de recursos econòmics per tal d’abordar les situacions de
vulnerabilitat que aquesta crisi està provocant.

L’objecte de la convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions, que atorgui
l’Ajuntament d’Arenys de Mar, mitjançant un procediment de concurrència
competitiva, destinades a subvencionar als establiments comercials i empresarials que
hagin vist afectada la seva activitat econòmica de forma significativa com a
conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
En relació a la competència municipal per a l'adopció d'aquestes mesures em remeto als
informes dels serveis jurídics.
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Les despeses descrites no poden demorar-se fins a l’exercici 2021 perquè es vol afavorir
la resiliència i garantir la continuïtat del petit comerç, quan finalitzi el període de
tancament obligatori, i per a les quals el crèdit pressupostari previst resulta inexistent,
com ja s’ha explicat anteriorment.
Havent comprovat, d’acord amb els informes de les diferents àrees, que l’import
necessari per atendre la despesa requerida pot deduir-se d’altres aplicacions
pressupostàries que ha continuació es detallen, i que es considera que no suposarà cap
pertorbació dels diferents serveis.

22/04/2020

Signatura 2 de 2

22/04/2020 Regidor/a Comerç i Ocupació

Atès que l’activitat local basada en el comerç de proximitat és un dels puntals del teixit
econòmic local, és voluntat del govern municipal prendre una sèrie de mesures de
suport econòmic directe als establiments comercials i empresarials, ubicats al terme
municipal d’Arenys de Mar, per assegurar la seva continuïtat en un moment de
tancament forçat o descens sobtat de l’activitat econòmica.
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