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Benvolgut Josep Maria Serarols Ballús i per extensió totes les persones membres de 
les associacions que representa aquesta instància, 
 
Des de l’Ajuntament de Casserres estem lògicament preocupats per les 
conseqüències econòmiques que aquesta situació tant extraordinària està tenint a curt 
termini i les que pot ocasionar en el futur. En aquests moments complexos, volem 
estar al costat dels nostres vilatans, les nostres vilatanes i el teixit econòmic de 
Casserres. 
 
Agraïm les sis propostes que ens heu fet arribar. Les exempcions, subvencions o 
condonacions d’impostos com les proposades són mesures que estan sent estudiades 
per la Secretaria – Intervenció d’aquest Ajuntament amb el suport de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, a qui tenim delegada la gestió dels 
impostos municipals. També s’està en permanent contacte amb altres ajuntaments de 
la comarca. L’objectiu és identificar els mecanismes legals que tenim a l’abast com a 
administracions locals i l’encaix que poden tenir en la situació de l’Ajuntament de 
Casserres, actualment immers en un Pla Econòmic – Financer que no dona molt 
marge de maniobra. 
 
A iniciativa de l’ORGT ja s’han posposat tots els terminis de pagament d’impostos 
municipals que coincidien en les dates actuals i properament es posposaran altres 
pagaments d’impostos per millorar la liquiditat de famílies i empreses.  
 
L’avançament del pagament de les factures pendents a proveïdors de l’Ajuntament és 
una mesura que portem aplicant des del principi del confinament, fent pagaments 
pràcticament setmanals. Actualment estem en procés de convocar un Ple Extraordinari 
per videoconferència per desencallar aquests pagaments pendents. La simple 
celebració d’un Ple per videoconferència amb les garanties legals pertinents suposa 
certa complexitat per un ajuntament com el de Casserres, però el nostre objectiu és 
realitzar-lo aquesta setmana i aconseguir un deute a proveïdors de pràcticament 0. 
 
Ens comprometem a seguir estudiant les nostres possibilitats i a coordinar-nos amb 
altres administracions per contribuir a pal·liar els efectes de la restricció d’activitats 
decretada. 
 
Una salutació i molts ànims, 
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