MOCIÓ PER A LA PRESTACIÓ D’UN SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA ALS
EMPRESARIS I COMERCIANTS LOCALS AFECTATS PEL TANCAMENT DERIVAT DE
LES MESURES CONTRA EL COVID-19 A CÀRREC DEL PRESSUPOST MUNICIPAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Origen: Origen administració

Atenent al fet que rebre un bon assessorament jurídic pot ser de gran ajuda per aquells que en
aquests moments estan patint un veritable malson.
Per tot això formulem la següent
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El tancament perdura encara en el moment de la presentació d’aquesta moció i no se sap quant de
temps es perllongarà.

PROPOSTA:
Que mitjançant adjudicació directa i amb caràcter urgent, es contracti un despatx d’advocats que
tingui la seva seu social en el municipi i amb experiència contrastada en l’assessorament
d’empreses, i que s’hi assigni un import de 6.000 € de la partida de serveis jurídics per a la seva
prestació.
Que s’estableixi un import màxim per assistència jurídica, i que aquest import es moduli d’acord
amb un quadre de consulta/preu, i que el preu de la mateixa es minori en funció de l’augment de
les consultes.
Que un cop aquesta Moció sigui aprovada, s’informi per tots els canals de que disposi l’Ajuntament,
a tots els comerciants que tinguin el seu establiment tancat de la prestació d’aquest servei i que el
mateix es posi en marxa de forma molt urgent.
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L’aparició i extensió del Coronavirus COVID-19 va generar la declaració de l’estat d’alarma i
mitjançant successius decrets s’ha ordenat la suspensió de totes les activitats no essencials. Moltes
d’aquestes activitats, a més dels greus perjudicis econòmics que estan patint i patiran, moltes
vegades es troben amb dificultats per tal d’interpretar contractes, quina afectació té sobre aquests
la situació d’Estat d’Alarma. Aquests empresaris i comerciants pateixen inquietuds sobre si
l’assegurança d’activitat els cobreix, o no, part del lucre cessant així com quines són les actuacions
jurídiques que poden dur a terme per tal de preservar, en la mesura que els sigui possible, la futura
viabilitat dels seus negocis.
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