Mesures i ajuts de l’Ajuntament per a persones emprenedores
i Pimes per mitigar els efectes del COVID-19
L’Ajuntament de Manlleu ha
aprovat un paquet de mesures
destinades al teixit empresarial,
empreses del sector comercial,
restauració o industrial i a les
persones autònomes més afectades per la crisi del COVID-19.
Des de l’OPE Manlleu, com
a punt de tramitació i acompanyament a empreses i autònoms, centralitzarem la informació i els tràmits de les diferents ajudes; de forma virtualmentre duri l’estat d’excepcionalitat i, posteriorment, des del
Lab
Manlleu.
Espai
de
Coworking. Podeu contactar
amb nosaltres al correu electrònic empresa@manlleu.cat
o al telèfon 93 851 50 22.

PLA DE REACTIVACIÓ
ECONÒMICA MUNICIPAL
Es destinaran 255.000 euros a ajuts econòmics. Aquests
s’aprovaran per acord del Ple
municipal el proper 31 de
març i s’iniciaran els tràmits
d’aprovació de la convocatòria
quan finalitzi l’estat d’alarma.
Per fer-los efectius, es convocarà una línia de subvencions
que, a les seves bases, establirà els requisits per poder-hi accedir, els criteris d’atorgament,
la documentació a aportar i el
termini previst per sol·licitar-los.
En aquests moment, s’està treballant perquè les bases d’aquesta convocatòria contemplin
la complexa diversitat d’afecta-

L’OPE crea una oficina virtual
per a l’acompanyament
empresarial
Des de l’OPE s’ha creat un
dispositiu per tal de seguir
donant suport a les empreses, comerços i persones
autònomes durant les properes setmanes.
Tot i l’estat d’alerta que
estem vivint, i pel qual s’han
hagut de tancar els equipaments municipals i aturar les
visites presencials, des de

l’OPE volem seguir oferint els
serveis d'assessorament i
acompanyament al teixit empresarial del municipi.
Animem a les empreses i
professionals a contactar amb
nosaltres per tal que estudiem les seves necessitats i les
fem arribar a les tècniques
responsables dels diversos
serveis.

Oficina Virtual
93 851 50 22
empresa@manlleu.cat

Subscriviu-vos al butlletí
‘A manlleu Fem Xarxa’ per
conèixer l’actualitat de l’OPE
Si voleu estar al dia de l’actualitat de l’Oficina de Promoció
Econòmica i de totes les novetats pel que fa a ajudes,
subvencions i recursos d’interès, subscriviu-vos al butlletí
setmanal A Manlleu fem Xarxa editat per l’equip de l’OPE.
Durant les properes setmanes volem convertir el
blog www.femxarxa.cat. en el
lloc de referència per comunicar-nos amb el teixit empresarial de Manlleu i l’espai on
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trobar tot allò que pugui servir
per afrontar la crisis del Covid
-19 i tot tipus de continguts
d’utilitat com serveis, ajuts i
convocatòries, formació, enllaços d’interès, ofertes de
feina...
Si no us voleu perdre cap
dels continguts, podeu donarvos d’alta al butlletí a través
de www.femxarxa.cat/butlleti/
i rebreu, cada dimecres, un
sol correu amb un resum de
tots els continguts publicats.

cions que aquesta crisi està
generant.
Per aquest motiu, demanem a comerciants, empresaris/àries i persones autònomes que ens facin arribar les
seves peticions per poder-les
estudiar amb antelació.
SUSPENSIÓ DEL
CALENDARI FISCAL 2020
Suspensió fins que es superi la crisi. Flexibilització i ampliació dels terminis per al pagament dels tributs municipals.

TAXES DE TERRASSES
Suspensió de les taxes de
terrasses per aquells comerços
que efectuen el pagament anual. Es retornarà l’import propor-

cional als dies de tancament de
les activitats exteriors.
PROVEÏDORS
S’agilitzarà el pagament a les
petites i mitjanes empreses que
treballen per l’ajuntament. Es
garanteix el pagament de la
quantitat corresponent al personal adscrit al servei a les empreses que presten servei a

l’ajuntament malgrat no puguin
dur-lo a terme per causes de
salut pública.
Compromís ferm de no
trencar cap relació contractual
amb les empreses proveïdores.
Al blog femxarxa.cat trobareu
altres ajuts d’àmbit nacional i
estatal. Contacteu amb nosaltres per a més informació.

