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1. Context General 

 

Fa gairebé 1 any que estem en un context de pandèmia a nivell planetari. El que el mes de 

març del 2020 molts ens pensàvem que era una qüestió sanitària breu, de poca durada, de poc 

abast territorial i de poques conseqüències en general; s’ha convertit en una qüestió de salut  

mundial, que està afectant a totes les àrees de desenvolupament humà, animal i  natural a nivell  

de tot el planeta; i que està tenint uns efectes i unes conseqüències transversals en el 

desenvolupament de la nostra societat humana.  

 

Fins a dia d’avui (21 gener 2021), la pandèmia del Coronavirus ens ha deixat les següents  

dades a nivell mundial:  

 

Món: (
1
) 

- Número de casos positius: 95.612.831 persones 

- Número de defuncions: 2.066.176 persones  

Europa: 

- Número de casos positius: 31.426.124 persones 

- Número de defuncions: 689.669 persones 

Espanya: 

- Número de casos positius: 2.412.318 persones  

- Número de defuncions: 54.637 persones  

Catalunya: (
2
) 

- Número de casos positius: 475.386 persones  

- Número de defuncions: 18.484 persones  

Maresme:  

- Número de casos positius: 24.262 persones 

- Número de defuncions: 892 persones 

Mataró:  

- Número de casos positius: 8.136 persones  

- Número de defuncions: 184 persones 

 

Un esdeveniment d’aquestes dimensions està accelerant canvis a nivell comunitari -relacional,  

cultural, artístic...-, d’estructura i organització social i  de desenvolupament econòmic, que fins  

ara tenien uns tempos molt diferents a nivell d’evolució. Aquest fet obre la porta a 

transformacions de gran escala , amb nous horitzons de present i futur a nivell global; així 

com també dóna pas a la necessitat d’abordar aquells  reptes estructurals que tenim 

pendents de fa temps.  

 

Tots els sectors de la societat -agents socials, polítics, econòmics, culturals, artístics, 

comunitaris...- estan bolcats en l’exercici de contemplació dels canvis que aquesta pandèmia 

ens està generant per poder gestionar l’abordatge de les  conseqüències que aquesta està 

implicant. També estan atents a les habilitats, actituds, eines i recursos que som capaços de 

generar conjuntament des dels diferents àmbits de la societat per, entre tots, unir estratègies 

i esforços per a la readaptació als nous escenaris postpandèmics que es dibuixen.  

 

Estem vivint uns temps de canvis accelerats amb transformacions fonamentals, en uns 

contextos econòmicament difícils i socialment convulsos.  Ens cal observar molt, aprendre de tot  

i de tothom i actuar amb iniciativa pròpia però connectats amb els altres. Posar l’accelerador a 

                                                 
1 Font d’informació (Món, Europa, Espanya): WHO Coronavirus disease 
2 Font d’informació (Catalunya, Maresme, Mataró): Salut/Dades Covid19 Generalitat de Catalunya 

https://covid19.who.int/
https://dadescovid.cat/
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reptes locals i globals en un marc de postpandèmia  que prenen noves formes, noves 

dimensions, nous temps.  

 

 

2. Objectiu del document 

 

Aquest recull té per objectiu agrupar en un mateix document aquelles mesures o accions 

principals que estan duent a terme les principals grans ciutats catalanes, a dia d’avui, per 

fer front a les conseqüències socioeconòmiques que està generant arreu la pandèmia global 

del virus SARS-CoV-2, des del seu inici el passat mes de març de 2020.  

 

Contemplar les accions que es desenvolupen a d’altres llocs de Catalunya -amb 

característiques més o menys similars a les de la nostra ciutat, però en tot cas amb un objectiu 

comú, que és el de fer front a les conseqüències socials i econòmiques d’aquesta pandèmia 

mundial des dels principis de gestió de l’administració pública- ens permet ubicar-nos en un 

marc comú d’actuacions i visualitzar millor el nou context global postcovid19 en el qual 

ens trobem ja immersos, així com l’abast dels canvis estructurals que s’estan esdevenint a la 

nostra societat. 

 

L’exercici de detectar similituds i diferències en la gestió desenvolupada  entre diferents 

administracions locals ens permet observar, detectar, analitzar i valorar les accions que 

estem desenvolupant a casa nostra, per a emprendre decisions i accions polítiques i tècniques 

de millora, reconducció, redefinició,  desestimació o ampliació d’aquestes  accions, en funció de 

cada moment epidemiològic en el que ens trobem i del context socioeconòmic en el qual ens  

aboquem en cada moment determinat.  

 

L’element de temporalitat volàtil de l’evolució del virus és un element nou amb el qual les  

administracions locals estem aprenent a conviure i a adaptar-nos. El virus és molt dinàmic i 

actiu, amb uns temps de contagi ràpids i uns efectes immediats que impliquen fer gestions 

ràpides també. En canvi, les repercussions que deixa el virus al seu pas en el conjunt de la 

nostra societat tenen uns tempos diferents en el seu abordatge, més extensos en el temps, i  

que requereixen d’accions amb una projecció a més llarg plaç .  

 

En aquest sentit, moltes administracions han optat per diferenciar dos tipus de mesures o 

accions, lligades a dos moments temporals diferents de la pandèmia : A) mesures o 

accions a desenvolupar enfocades a combatre la transmissió del virus i els seus primers  

efectes immediats (en moltes administracions anomenades mesures de xoc); B) mesures i 

accions a desenvolupar en un mig i llarg termini per atendre a les conseqüències i 

repercussions de la pandèmia en la societat i en el dia a dia de les persones en el nou context  

postpandèmic que ja comencem a patir (en moltes administracions són les pròpies mesures 

descrites als plans, estratègies o documents diferents, creats amb una perspectiva i una 

planificació més duradora en el temps).  

 

Aquest recull de mesures ens pot donar pistes sobre com es plantegen certs reptes a d’altres  

territoris i amb quins recursos s’hi ha pogut abocar a cadascun d’ells. I sobretot, ens pot ajudar 

a millorar el nostre propi Pla de reconstrucció social i econòmica de Mataró.  
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3. Mostra de dades 

 

a. Àmbit geogràfic 

 

Hem contemplat les mesures i accions desenvolupades en les ciutats de més de 50.000 

habitants de Catalunya . Les fitxes de dades recollides estan ordenades per municipis de 

major a menor número d’habitants. Mataró ocupa el 8è lloc en aquest rànquing, d’un total de 23 

ciutats.  

 

Hem agafat la variable ‘número d’habitants’ per fer la selecció de municipis a contemplar, en 

tant que són ciutats grans, amb un comportament i una visió de conjunt similar a la que tenim a 

Mataró, i per tant amb objectius que poden ser més comparables, replicables o igualables als  

de la nostra ciutat, que no pas amb municipis molt més petits. 

 

MUNCIPIS DE MÉS DE 50.000 HABITANTS DE CATALUNYA:  1.Barcelona / 2.L’Hospitalet de 

Llobregat / 3.Terrassa / 4.Badalona / 5.Sabadell / 6.Lleida / 7.Tarragona / 8.Mataró / 9.Santa 

Coloma de Gramenet  / 10.Reus / 11.Girona / 12.Sant Cugat del Vallès / 13.Cornellà de 

Llobregat / 14.Sant Boi de Llobregat / 15.Manresa / 16.Rubí / 17.Vilanova i la Geltrú /  

18.Castelldefels / 19.Viladecans / 20. El Prat de Llobregat / 21.Granollers / 22.Cerdanyola del 

Vallès / 23.Mollet del Vallès.  

 

b. Variable temporal 

 

Les dades i informacions recollides i agrupades en aquest document són les localitz ades entre 

el període temporal que va des del 10 de desembre de 2020 al 21 de gener del 2021.  

 

c. Variable quantitativa 

 

Tal i com es pot observar en els quadre resum executiu de dades quantitatives (veure apartat  

5a d’aquest document) la mostra numèrica total de mesures contemplades és de 2.407.  

 

Cal tenir en compte que aquest total està subjecte a les qüestions metodològiques que 

esmentem a l’apartat 4c i que són importants a l’hora de fer-se una idea de com s’ha fet la 

recollida de dades. 

 

 

4. Metodologia i fonts d’informació 

 

Per elaborar aquest document hem consultat les següents fonts d’informació (principalment  

dels webs municipals de cada ciutat contemplada a l’estudi):  

 

 Apartat/s web dedicat/s a la temàtica del Coronavirus: citats com a Web municipal-

coronavirus (si es tracta d’un web específic per a les dades covid19) o Apartat del web 

municipal- coronavirus (si es tracta d’un apartat o temàtica més dins del web municipal ). 

 Notícies contemplades al web municipal: sobretot en aquelles ciutats on no hem 

localitzat algun tipus de document escrit específic relacionat com a Pla de mesures de 

reactivació econòmica covid19 o similar.  

 Documents municipals de ‘Plans Locals de Reactivació Econòmica i Social 

covid19’: tot i tenir alguns títols diferents en alguns casos, solen ser el recull de mesures 
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‘oficial’ en relació a la pandèmia. Són la principal font de recollida de dades a la qual hem 

prestat atenció. 

 Document ‘Plans Locals de reactivació econòmica i social davant l’impacte de la 

Covid-19. Recull de plans i mesures.’ (versió 8) (
3
): document realitzat per l’Oficina 

Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic (OTEDE); la Gerència de 

Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació i l’Àrea de Desenvolupament Econòmic,  

Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona conjuntament. Aquest document de la 

DIBA és un recull de fonts d’informació de Plans locals covid19 a nivell de tot  

Catalunya i és una publicació que es va actualitzant periòdicament cada cert temps,  

degut a la temporalitat volàtil de la pandèmia i fins a dia d’avui  (21 gener 2020) té 8 

versions; la darrera en data 21 de desembre de 2020, que és la versió a la qual 

nosaltres hem accedit.  

 

Hem intentat linkar a cada fitxa de dades les corresponent les fonts d’informació treballades per 

tal que s’hi pugui accedir de forma àgil i ràpida des d’allà en cas de necessitat (excepte el 

document de ‘Recull de plans i mesures de la DIBA, versió 8 ’, que l’hem linkat  en aquest  

apartat, ja que és el mateix document de referència per a totes les ciutats . 

 

Pel que fa respecte a la metodologia de treball emprada, hem seguit els següents passos:  

 

a. Hem creat una Fitxa de recollida de dades per a agrupar la informació bàsica de les  

mesures que és igual per cada ciutat. D’aquesta manera podem fer una assimilació de 

dades en un mateix context acotat a cada ciutat diferent, malgrat les dades diverses i a 

vegades força disperses en cadascuna d’elles.  

b.  Hem creat unes Temàtiques de mesures per classificar la informació relativa a 

aquestes en un mateix format a la fitxa de dades creada, i unificar d’aquesta manera la 

gran quantitat d’informació que hi ha al respecte. 

c. Hem sintetitzat i resumit la informació a través de 2 Quadres Resums Executius:  

o el primer quadre conté el recull numèric de les mesures contemplades a les 

Fitxes de dades distribuïdes per temàtiques i en funció de cada ciutat ; i contempla 

un semàfor quantitatiu de mesures (classificació de les temàtiques en funció del 

rang de mesures que contemplen). També recull el número de mesures que hem 

considerat a destacar o que contenen informacions interessants.  

o El segon quadre conté un recull de dades qualitatives en relació dos aspectes: 

elements interessants en relació a les diferents temàtiques de mesures 

contemplades; i àmbits, temàtiques, qüestions o conceptes interessants a l’hora de 

tenir en compte en un context postcovid19 en relació a cada temàtica de mesures 

contemplada.  

 

a. Model de Fitxa de recollida de dades 

 

Per fer la recollida de dades de forma ordenada i que contemplés més o menys la mateixa 

informació de cada ciutat observada, hem creat una fitxa de recollida de dades que conté la 

informació sintetitzada més rellevant de les mesures adoptades a nivell de cada municipi 

en relació a unes temàtiques determinades; aix í com d’altres dades generals com: el 

número d’habitants; la comarca; el nom i tipus d’iniciativa o document creat -acodat-signat; el 

pressupost econòmic destinat  a les mesures; les diferents fonts d’informació a les quals ens 

hem referit (amb links d’accés); o els agents implicats en la governança, partic ipació o la 

direcció de la iniciativa.  

                                                 
3
 Font d’informació: Document Recull de plans i mesures DIBA 

https://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/plans_locals_reactivacio_covid_v8_21122020.pdf
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També hem contemplat un petit apartat d’observacions breus amb anotacions de cara a la 

millor o menor accessibilitat i transparència a les dades que hem tingut a l’hora de cercar-les  

via webs municipals; o aclariments en relació a alguns aspectes de les mesures o els plans 

locals (temporalitat, pressupost econòmic; divergència de dades entre documents dels plans i 

informacions al web; o d’altres) que hem cregut interessant deixar plasmat com a anotacions.  

 

La icona  ens serveix per identificar a simple vista aquelles mesures o accions que  ens han 

semblat que tenen algun element interessant a destacar i que després, algunes d’elles, es  

recullen al quadre resum executiu de dades qualitatives (veure apartat 5b) a un nivell més 

general. 

 

Model de fitxa:  

Ajuntament de XXXXXXXXX 

Comarca  Habitants (2019)   

Iniciativa Pla de reconstrucció social i econòmica de Mataró  

Tipus d’iniciativa   Data aprovació /inici   

Press. destinat (2020)  Press. destinat (2021)  

Fonts d’informació   

Agents implicats i  governança 

Signants  

Direcció/coordinació   

Participació   

Relació de mesures i actuacions implementades 

Dest.  Temàtica Mesura Temporalitat  Pressupost  

 OBSERVACIONS    

 SEGUIMENT DEL PLA I 

TRANSPARÈNCIA 
   

 
SIMPLIFICACIÓ 

ADMINISTRATIVA I GESTIÓ 

DE L’ADMINISTRACIÓ  

   

 
AJUTS ECONÒMICS I 

FINANÇAMENT 
   

 FISCALITAT     

 
DIGITALITZACIÓ I 

CONNEXIÓ 
   

 
EMPRESA, 

TEIXIT PRODUCTIU,  

INDÚSTRIA 

   

 
COMERÇ, 

RESTAURACIÓ,  

CONSUM 

   

 
TURISME, 

CULTURA, 

ESPORT  

   

 
OCUPACIÓ, 

FORMACIÓ, 

INSERCIÓ 

   

 EDUCACIÓ    

 SALUT I EMERGÈNCIA 

SOCIAL I SANITÀRIA 
   

 
SERVEIS SOCIALS I 

VULNERABILITAT  
   

 
SERVEIS A LES PERSONES:  

GENT GRAN, JOVENTUT, 

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA 

   

 FEMINISME I LGTBI     

 
TEIXIT ASSOCIATIU I 

DINAMITZACIÓ SOCIAL 
   

 HABITATGE    

 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT     

 
SOSTENIBILITAT 

AMBIENTAL I TRANSICIÓ 

ENERGÈTICA 
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b. Classificació temàtica de les mesures  

 

Cada ciutat ha contemplat, als seus respectius documents i plans de mesures, les temàtiques 

que ha cregut convenients a l’hora d’agrupar-les i explicar-les. En el nostre document hem 

seguit una guia de temàtiques força similar a la que utilitzen, en el document de la Diputació de 

Barcelona ‘Plans Locals de reactivació econòmica i  social davant l ’impacte de la Covid-19.  

Recull de plans i mesures ’ que hem esmentat anteriorment com a font d’informació.  

 

Les temàtiques utilitzades en aquest document ens han semblat força entenedores i les hem 

reagrupat una mica més, per tal que no fos tan extensa la cerca, i donat que hi havia algunes 

categories que tenien poques mesures concretades al respecte que es podien reagrupar en 

d’altres temàtiques.  

 

Així doncs, hem recollit les mesures en relació a les següents temàtiques:  

 

 Seguiment del pla i transparència 

 Simplificació administrativa i gestió de l’administració 

 Ajuts econòmics i finançament  

 Fiscalitat 

 Digitalització i connexió 

 Empresa, teixit productiu, indústria 

 Comerç, restauració, consum 

 Turisme, cultura, esport  

 Ocupació, formació, inserció 

 Educació 

 Salut i emergència social i sanitària  

 Serveis socials i vulnerabilitat 

 Serveis a les persones: gent gran, joventut, infància, adolescència...  

 Feminisme i LGTBI 

 Teixit associatiu i dinamització social 

 Habitatge 

 Espai públic i mobilitat  

 Sostenibilitat ambiental i transició energètica  

 

 

c. Qüestions metodològiques  

 

a. En aquelles fitxes que en alguna de les temàtiques que s’hi contemplen no tenen cap 

mesura, acció o informació contemplada s’ha suprimit tota la temàtica, per tal que no s’ocupi 

espai envà (i donada la llarga extensió del recull, per no fer més feixuga la lectura).  

 

b. Hi ha moltes fitxes que no tenen temporalitat assignada a cada mesura en concret, o un 

pressupost assignat definit al respecte. En aquest cas hem deixat en blanc aquests 

apartats, o hi hem anotat la informació d’acord amb allò que haguem establert  a l’apartat  

d’observacions inicial al respecte de la variable de temporalitat/pressupost. 

 

c. En algunes ciutats no hi ha (en data 21 gener de 2020) un document de mesures o un pla 

establert com a guia principal (com per exemple Badalona, que tenen pendent aprovar-lo en 

breu); o no està publicat al web municipal o no l’hem sabut trobar (com en el cas de Girona,  
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Lleida o Tarragona, per exemple) i en les quals hem localitzat menys informació que a la 

resta. Veureu doncs que en aquests casos la fitxa està poc complimentada.  

 

d. Hi ha moltes ciutats que en el seu Pla de mesures de reactivació econòmica i social covid19  

han contemplat mesures que van més enllà de les afectacions immediates o concretes 

derivades de la pandèmia del coronavirus. De fet, moltes administracions locals tenen en 

compte els efectes de la pandèmia com a elements d’una importància elevada que 

deixen una petjada en els diferents àmbits de la vida social i el context territorial de 

tal dimensió que requereixen canvis a nivell estructural i de base en les nostres 

formes de relació i convivència, i per tant, en l’exercici de la gestió pública . Pe raixò, 

els seus plans locals aborden temes de ciutat de forma més global, transversal,  

multidisciplinària i sobretot de forma unitària (amb el consens social i l’acord polític i dels 

màxims agents comunitaris territorials). I com dèiem abans, amb una planificació a més llarg 

plaç. 

 

e. En aquest sentit, moltes administracions locals emmarquen els seus plans d’actuació 

covid19 d’acord amb d’altre s documents estratègics de ciutat que ja tenien prèviament  

-com poden ser PAMs- Plans Locals d’Actuació Municipal; Acords de Ciutat; Pactes de 

Ciutat; i d’altres- o que han aprofitat per agafar el compromís d’abordar -los a partir d’ara o 

de seguir-los  treballant de forma prioritària en aquells casos on ja tenien un treball iniciat  

breu al respecte.  

 

f. De la mateixa manera, algunes ciutats han volgut contemplar les mesures covid19 en el 

marc dels ODS- Objectius de Desenvolupament Sostenible (
4
). Els ODS són un conjunt  

d'objectius globals que el 25 de setembre de 2015 els líders mundials van aprovar 

conjuntament amb la finalitat d’eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la 

prosperitat per a tothom; com a part d'una nova Agenda de Desenvolupament Sostenible(
5
) 

mundial. Cada objectiu té unes metes específiques que s'han d'assolir en els propers 15 

anys. 

 

g. Aquest element de dimensió transversal i canvi a gran escala de fonaments bàsics i de 

vinculació amb uns objectius a nivell global planetari ha fet que en alguns casos es 

barregin alguns conceptes a l’hora de definir les mesures, i es contemplin objectius, 

voluntats, informacions o dades en un format de mesura, però que en realitat no ho són. No 

hem ressaltat en cada cas aquest aspecte, però volíem esmentar-lo per tal que es faci palès  

que a vegades hi ha una confusió en el tipus de classificació o definició que es dóna a casa 

cosa (mesura, objectiu, informació, dada, acció, temàtica, etc).  

 

h. En tot cas, en el marc dels Plans Covid19, nosaltres entenem com a Mesura ‘aquella 

acció que es defineix per assolir un objectiu dins d’una temàtica concreta en relació a 

un efecte derivat de la pandèmia del coronavirus’. Normalment les mesures estan 

vinculades a una variable temporal (termini d’execució) i  una variable econòmica (dotació o 

pressupost econòmic per assolir-la) per tal de poder-ne fer un seguiment del seu assoliment  

a nivell de gestió pública; si bé és cert que no sempre és així i en força casos no es 

contemplen aquestes dues variables. Tot i la confusió o no concordança en alguns plans 

covid19 d’aquesta definició de mesura amb la nostra aquí citada, hem intentat mantenir 

sempre el format original del redactat dels plans, sense descartar cap informació, per tal 

d’alterar el mínim el contingut original de cada redactat en concret.  

 

                                                 
4 Més informació: ODS – Nacions Unides 
5 Més informació: Document Agenda de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (text en espanyol) 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://undocs.org/es/A/70/1
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i. En aquest sentit, pel que fa respecte a la forma del redactat de les mesures, es pot  

contemplar com hi ha diferents formes d’explicar o sintetitzar cada mesura contemplada.  

Aquestes diferències singulars en la redacció o la form a d’explicació de les coses rauen en 

el fet que cada ajuntament ha definit a la seva manera i amb les seves paraules el seu 

redactat particular. Aquest fet explica que hi hagi ciutats que contemplen moltes 

mesures, i d’altres que en contemplen moltes menys.  Això s’esplica perquè algunes 

ciutats contemplen menys quantitat de mesures, però més complertes o amb diferents  

accions o submesures a dins de cadascuna d’elles, i d’altres ciutats contemplen moltes  

mesures com a diferents, però que podrien agrupar-se sota un mateix títol o única mesura 

més general. Veureu que aquest fet influeix directament en la comptabilització de mesures 

del Quadre resum executiu de dades quantitatives (veure apartat 5a). En tot cas, no per 

tenir més número de mesures vol dir que es gestionin millor els efectes de la 

pandèmia. L’àmbit qualitatiu té un paper fonamental en aquest senti t (veure quadre 

resum executiu apartat 5b). Una mesura que respongui a una necessitat detectada 

prèviament i  que contempli uns bons canals per avaluar -ne l’assoliment i els efectes serà 

molt més útil.  

 

j. Gairebé en tots els casos s’ha mantingut el redactat original de les mesures, tal i com hem 

dit anteriorment, per tal de no alterar massa la identitat del document original de cada ens 

municipal. Si bé és cert que, en aquells casos on la informació es trobava més dispersa 

(perquè provenia de not ícies diferents via web, per exemple) o en aquells casos on 

l’explicació de cada mesura era molt extensa;  se n’ha fet una petita síntesis. Aquests motius 

són els que expliquen doncs que el redactat o discurs general de les fitxes no tingui un 

redactat unificat o molt similar entre elles. 

 

k. Finalment, cal ressaltar de nou la volatilitat d’aquestes informacions -que en el nostre cas 

hem recollit des de fa un mes i mig aproximadament, i que hem conclòs a dia d’avui (21 de 

gener de 2021)- però que potser algunes ja estan obsoletes degut al canvi constant i  

dinàmic del comportament del virus i els efectes de la pandèmia (i conseqüentment de les  

accions de les diferents administracions per intentar gestionar-la el millor possible).  

 

l. En aquest sentit, cal especificar que la informació contemplada en aquest document és prou 

àmplia i abundant com per comprendre que seria massa laboriós fer-ne un seguiment i  una 

actualització constant. Tal i com està plantejat, aquest document esdevé una eina 

puntual de recolzament per a obtenir una visió més general d’aquest marc comú de  

l’administració local en relació a la gestió dels efectes i conseqüències 

econòmicosocials de la pandèmia actual que estem vivint. 
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5. Quadres Resums Executius 

 

Els dos quadres resums executius que exposem a continuació ens permeten observar de forma 

global les dades recollides a nivell de tot el document. Hem creat dos tipus de quadres resums 

executius: en el primer hi t robareu el bolcatge de dades a nivell quantitatiu i en el segon hi 

trobareu el bolcatge de dades a nivell qualitatiu. 

 

a. Quadre Resum Executiu - Dades Quantitatives 

 

A continuació us exposem el bolcatge de dades a nivell quantitatiu que hem elaborat a tra vés 

d’aquest quadre resum executiu (pàgina següent). Podeu observar com hem classificat el 

número de mesures contemplades a les Fitxes de dades segons la temàtica a la qual 

pertanyen i en referència a cada ciutat diferent. També hem comptabilitzat el número de 

mesures que hem determinat com a interessants a tenir en compte o a destacar -ne algun 

element que contenen.  

 

A nivell de resum, podem dir que pel que fa referència a la gestió de la pandèmia del 

coronavirus els municipis de més de 50.000 habitants han generat 2.407 mesures per fer 

front a la pandèmia del coronavirus - amb les dades a la mà de les quals hem disposat i tenint  

en compte les qüestions metodològiques citades anteriorment-.  

 

D’aquest total, el ‘semàfor quantitatiu de dades’ que hem elaborat ens mostra en quines 

temàtiques hi ha comptabilitzades més mesures i en quines menys.  

 

Des d’aquesta perspectiva numèrica, les temàtiques més abordades (més de 150 mesures 

en total) són les 6 següents: SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA I GESTIÓ DE L’ADMINISTR ACIÓ / 

AJUTS ECONÒMICS I FINANÇAMENT / FISCALITAT / TURISME, CULTURA, ESPORT / SERVEIS 

SOCIALS I VULNERABILITAT / SERVEIS A LES PERSONES: GENT GRAN, JOVENTUT, INFÀNCIA, 

ADOLESCÈNCIA.... 

 

En un segon nivell, però no gaire lluny del primer (entre 75 i 150 mesures), hi ha les mesures 

relacionades amb les 8 temàtiques següents: DIGITALITZACIÓ I CONNEXIÓ / EMPRESA, TEIXIT 

PRODUCTIU, INDÚSTRIA / COMERÇ, RESTAURACIÓ, CONSUM / OCUPACIÓ, FORMACIÓ, 

INSERCIÓ / EDUCACIÓ / SALUT, EMERGÈNCIA SOCIAL I SANITÀRIA / HABITATGE / 

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I TRANSICIÓ ENERGÈTICA.  

 

Finalment, les temàtiques amb menys quantitat de mesures contemplades ( de 0 a 75 

mesures) són les  següents: SEGUIMENT DEL PLA I TRANSPARÈNCIA / FEMINISME I LGTBI / 

TEIXIT ASSOCIATIU I DINAMITZACIÓ SOCIAL. 
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SEGUIMEN T DEL PLA I 

TR ANSPARÈNCI A 
  1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 1 16 

 
  

SIMPLIFICACIÓ 

AD MINISTR ATIVA I 
GESTIÓ DE 

L’AD MINISTR ACIÓ  

  6 11 11 0 4 0 1 2 4 3 2 11 10 4 21 16 7 13 13 6 6 7 13 171 

 

  
AJUTS ECONÒMICS I 

FINANÇAMENT 
  18 2 15 0 21 5 9 12 9 10 2 9 5 7 9 7 14 14 12 8 12 17 14 231 

 
  

FISCALITAT   8 2 13 0 5 16 2 9 13 3 2 19 6 6 13 8 12 7 13 3 6 7 15 188 

 
  

DIGITALITZ ACIÓ I 

CONNEXIÓ 
  7 1 46 0 6 2 0 5 3 1 0 2 2 1 5 8 4 13 4 4 4 1 5 124 

 
  

EMPRESA, TEIXIT 
PRODUCTIU, 

INDÚSTRI A 
  17 4 9 0 13 1 0 7 5 2 0 4 1 5 9 9 16 8 8 4 1 6 3 132 

 
  

COMER Ç, 

RESTAUR ACIÓ, 

CONSUM 

  8 2 3 0 9 0 0 2 2 4 3 2 3 6 14 5 9 11 6 6 2 8 4 109 

 

  
TURISME, CULTURA, 

ESPORT 
  10 9 43 0 28 0 0 2 6 3 5 0 10 9 22 23 10 17 8 3 3 1 5 217 

 
  

OCUPACIÓ, 

FORMACIÓ, INSERCIÓ 
  12 3 5 0 23 2 1 1 1 8 3 2 3 4 12 6 12 10 7 8 3 6 5 137 

 
  

EDUCACIÓ   1 6 16 0 15 1 0 1 2 1 1 2 3 9 14 17 4 11 5 1 0 10 4 124 

 
  

SALUT, EMERGÈNCI A 

SOCI AL I SANITÀRI A 
  0 6 17 0 17 0 0 5 4 4 2 4 5 10 5 8 5 9 4 9 1 2 5 122 

 

  

SERVEIS SOCI ALS I 

VULNERABILITAT 
  1 12 13 0 14 0 0 4 5 0 1 3 2 3 27 15 6 16 7 7 4 11 4 155 
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SERVEIS A LES 

PERSONES:  

GENT GR AN, 

JOVENTU T, 
INFÀNCIA, 

AD OLESCÈNCI A 

  4 7 16 0 20 0 0 2 6 0 2 2 5 12 10 16 8 12 17 4 3 16 6 168 

 
  

FEMINISME I LGTBI   1 1 7 0 10 0 0 1 10 0 0 0 3 1 15 6 2 3 5 1 0 2 1 69 

 
  

TEIXIT ASSOCI ATIU I 

DINAMITZ ACIÓ 

SOCI AL 

  0 3 6 0 17 0 0 1 1 0 0 0 3 1 4 9 3 10 8 1 0 3 2 72 

 
  

HABI TATGE   1 1 6 0 3 1 0 1 6 2 0 2 2 2 2 13 7 8 4 4 3 5 2 75 

 
  

ESPAI PÚBLIC I 

MOBILITAT 
  7 9 27 0 9 1 1 3 11 1 4 1 9 11 17 21 10 29 14 6 0 3 26 220 

 

  
SOSTENIBILITAT 

AMBIEN TAL I 

TR ANSICIÓ 

ENERGÈTIC A 

  2 0 28 0 1 0 0 1 4 0 1 0 0 3 0 20 0 10 0 6 0 1 0 77 

 
  

TOTAL mesures per ciutat 104 80 281 0 215 29 14 59 94 42 30 63 72 94 205 210 129 201 135 81 48 106 115 2407 

  nº iniciatives 

destacades   44 16 56 0 32 2 0 5 11 5 4 5 6 16 26 35 21 39 16 18 2 17 3 379 

 
 

                            * FONT D'INFORMACIÓ: elaboració pròpia a partir de les Fitxes de recollida de dades de mesures covid19 dels municipis de més de 50.000 habitants (variable temporal: 10 
desembre 2020 - 21 gener 2021) 

                              NOTA METODOLÒGICA ACLARATIVA: Les grans diferències numèriques entre municipis sovint rauen en el tipus de redactat que se n'ha fet. Hi ha ciutats que contemplen com 
a una sola mesura un paquet de diferents mesures, que d'altres ciutats han contemplat per separat. 
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b. Quadre Resum Executiu - Dades Qualitatives 

 

En aquest quadre resum executiu contemplem dos aspectes principals en relació a les mesures 

recollides a les Fitxes de recollida de dades – i quantificades al quadre resum executiu de 

dades quantitatives anterior.  

 

Per una banda, anotem alguns elements interessants en relació a les diferents temàtiques 

de mesures contemplades, la informació dels quals hem extret d’aquelles mesures que hem 

establert com a destacades o que contenen elements interessants i que es relacionen a les  

Fitxes de dades a través del s ímbol . Com que n’hi ha moltes (en total 379), al quadre les  

hem redactat de forma més genèrica; amb una síntesi més general. 

 

D’altra banda hem contemplat, en un apartat que hem anomenat variables horitzó postcovid,  

aquells àmbits, temàtiques, qüestions o conceptes que ens han semblat interessants a  

l’hora de tenir en compte en un context postcovid19 en relació a cada temàtica de mesures 

contemplada. (quadre de dades - pàgina següent).  

 

Un petit –i genèric- esquema  - tenint en compte la multitud de variables interrelacionades entre 

elles és abismal- derivat d’aquesta reflexió qualitativa podria ser el següent:  

 
Crisis del planeta, els recursos i l’ecosistema natu ral  

Canv i climàtic; desgast dels recursos naturals, contaminació (en tots els sentits), deixalles, gestió de l’aigua, transició 

ecològica... 

 

Crisis humanitària i vital  

Augment de les desigualtats (socials, econòmiques, digitals, d’oportunitats...); el problema del  no assoliment del dret a  

l’habitatge i les conseqüències d’aquest; la qüestió del salari mínim v ital; manca de ref erents mundials, crisis de 

lideratges polítics; enf rontaments entre potències; la qüestió dels ref ugiats mundials; el treball dels ODS... 

 

Digitalització de la societat, un canvi estructural   

Ef ectes dels processos accelerats de la digitalització en la societat així com de l’administració pública; abast de les  

nov es tecnologies; inclusió de les TIC en el modus v iv endi de les persones  i societats; bretxa digital i inclusió  

tecnològica; ciberseguretat; gestió de les dades... 

 

Crisis econòmica, atur, ocupació; canvis estructurals 

Acceleració de canv is estructurals al mercat de treball; canv is en perf ils laborals: perf ils laborals obsolet s i nous perf ils 

emergents; nous pols d’atur estructural; sectors econòmics i sectors de població més af ectats per la pandèmia; 

tendències del mercat laboral, innov ació, sectors en creixement -consolidació i sectors emergents; nov es polítiques 

d’ocupació, inserció i f ormació, ef ectes de la crisis econòmica en altres v ariables (habitatge, salut mental i salut 

comunitària, pobresa, v ulnerabilitat, )... 

 

Salut comunitària, un nou paradigma amb grans efectes  

Resistència i recursos del sistema sanitari actual; t reball i protocols de salut comunitària; inv ersió en recerca mèdica i 

científ ica; models de gestió de la salut pública, nov es malalties mentals i af ectacions emocionals... 

 

Efectes psicològics, socials i relacionals derivats de la pandèmia  

Nov es f ormes de relació personals, socials i de participació ciutadana; canv is en les necessitats bàsiques emocionals de 

les persones;  nous enf ocaments de necessitats emocionals i gestió d’aquestes; ef ectes dels canv is de f ormes en les 

relacions humanes i la no presencialitat; gestió i af ectacions de la solitud; trastorns deriv ats del canv i de paradigma 

relacional... 

 

Nous models de ciutat 

Més sostenibles, meny s massif icades, més humanitzades, més  tecnològicament intel.ligents, f ent atenció a necessitats 

reals de la població, marcades per la crisis econòmica i de salut mundial... 

 

Canvis en la gestió de l’administració 

Nov es f ormes digitals i presencials de relació entre ajuntament i ciutadan@s; transparència i protecció de dades  

municipal; nov es f ormes de comunicació digital en l ’administració i nov es f ormes de teletreball en la  gestió publica; 

ef ectes de la deslocalització presencial del treball en els equipaments i espais municipals; inv ersions necessàries en 

tecnologia i  digitalització; millores en la  transparència i l’accessibilitat de la inf ormació; canv is normatius i de recursos -

pressupostos municipals; canv is en el model d’acció social i serv eis socials; mesures de prev enció i seguretat, protocols, 

gestió del canv i, transv ersalitat de projectes; nous models de ciutat; nous lideratges i estratègies de gov ernança... 
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Aquest projecte est à subvencio nat pel Servei Públic d’Ocupaci ó de Catalunya p er a l'elabor ació i l'execució dels plans de re activació  
socioeconò mica COVID-19 , re gulats al Capít ol II d el Decre t Llei 16/20 20, d e 5 de m aig, d e mes ures  urg ents co mplem entà ries en  mat èria  

de transpa rència, aju ts de caràcte r social, contr actació i mobilitat pe r fer fron t a la COVID-19, finançat amb cà rrec als fons re buts de l 

Servicio Público de Emple o Estatal i el FSE.  

 

Aquest apartat resum qualitatiu és important, tal i com abordàvem a l’apartat introductori 

d’aquest treball `perquè entenem l’Administració pública com a una eina essencial d’estudi i  

gestió dels canvis, reptes, necessitats i paradigmes globals a través del desenvolupament i  

la vehiculació d’accions polítiques, tècniques i normatives a nivell local  i territorial, que 

vetlla sempre pels Drets Humans de les persones i els recursos naturals del planeta;  i per tant  

necessita de recursos i eines que ajudin a desenvolupar aquest paper essencial.  

 

Des d’aquesta òptica, esperem que aquest recull de conceptes treballats en aquest document 

pugui servir com a un recurs més per establir línies estratègiques generals per seguir treballant  

aquestes fites glocals públiques de la nostra ciutat des de l’òptica del nou context  

postpandèmic del coronavirus, que ja ens aborda imminentment  
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Aquest projecte est à subvencio nat pel Servei Públic d’Ocupaci ó de Catalunya p er a l'elabor ació i l'execució dels plans de re activació  
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Servicio Público de Emple o Estatal i el FSE.  

Temàtica 
ELEMEN TS INTERESSANTS MESURES  VARI ABLES HORITZÓ POSTCOVID19  

SIMPLIFICACIÓ 

AD MINISTR ATIVA I 
GESTIÓ DE 

L’AD MINISTR ACIÓ  

* Incorporació de dades específiques de la temàtica del coronav irus als webs municipals. Creació de webs 

específ ics o incorporació en els apartats webs municipals corresponents. Actualització contstant de dades. 

* Creació d'eines, recursos o suports físics/virtuals de sintetització o agrupació d'inf ormacions: normativ a municipal i 
documentació jurídica rellev ant; mesures socials i econòmiques; ajuts econòmics i tràmits administratius 

relacionats...  

*  Creació d'eines, canals i recursos nous d'atenció (psicològica i física...) a treballadors i treballadores municipals 

deriv ades del context extraordinari de pandèmia mundial. (ex:Telèf on d'atenció psicològica per a treballadors 
municipals = Hospitalet de LLobregat) 

* Creació d'equips de treball, eines (portals) o nous recursos humans per desenv olupar projectes europeus (sobretot 

per optar al Fons Europeu de Reconstrucció cov id19; però també per participar en Agenda 2030; ODS, Nov a 

Agenda Urbana...). 
* Modif icacions constants de pressupostos municipals i partides pressupostàries.  

* Creació de nous models de ciutat de f orma consensuada amb agents polítics, socials i econòmics de la comunitat. 

Pactes de ciutat, estratègies de ciutat; Plans d'Actuació Municipal... 

* Balancejar personal de l’Ajuntament d’àrees que experimentaran durant els pròxims dies baixades de càrrega de 
personal a d’altres on augmentarà (Mataró)  

* Exigir la supressió de la Llei Montoro que limita el dèf icit i prohibeix reinv ertir lliurement el superàv it (Santa Coloma 

de Gramenet)  
* Cercar nous models de gestió pública; Ev itar duplicitats i f omentar la cooperació i la transv ersalitat entre serv eis; 

Promoure un model d’Administració relacional on la ciutadania i els agents socials passen a ser part activ a 

(Manresa)  

* Promoure la inclusió de criteris i clàusules socials en els procediments de contractació pública per af av orir la 
responsabilitat social corporativ a; Incloure, en les licitacions públiques, com a requisit, que les empreses licitadores 

tinguin plans d’Igualtat.  ( Castelldef els) 

* Creació d'un Observ atori i un Baròmetre de Ciutat (El Prat de Llobregat) 

* Nov es f ormes de treball i d'organització laboral a les administracions locals. 

* Canv is en normativ es municipals. Generació de nov a documentació 
jurídica. 

* Necessitat de f lexibilitat i adaptabilitat dels pressupostos municipals. 

Modif icacions de partides pressupostàries. Pressupostos dinàmics, v ius. 

* Simplif icació de tràmits administratius i nov es modalitats per la sev a gestió 
online.  

* Nov es f ormes de comunicació amb la ciutadania (digitalització llenguatge 

de l'administració; presència a xxss...) 

* Adaptació de llocs de treball municipals a nov es realitats. Reorganització de 
departaments.  

* Projectes més transv ersals i interdepartamentals a l'administració pública. 

Creació d'equips de treball interdisciplinars de dif erents departaments de 
comandaments / tècnics intermitjos (grups d'estudi o grups de treball). 

Figures de comandament dirigides a la coordinació transv ersal. 

* Nov es f ormes de prev enció de riscos laborals. Nous protocols. 

* Nous models i estratègies de gov ernança. Mirada i presència important a 
Europa.  

* Nous canals de f inançament. Projectes i f ons europeus. 

* Més interconnexió, col·laboració, cooperació amb d'altres administracions 

locals, comarcals, autonòmiques, estatals, de la U.E. 
* Nov es f ormes de participació directa de la ciutadania en el model de ciutat; 

inclusió dels agents comunitaris, socials i econòmics en el propi model 

d'administració. 
* Importància dels Observ atoris de ciutat. 

* Models de gestió pública més responsables socialment. 

AJUTS ECONÒMICS I 
FINANÇAMENT 

* Nov es línies d'ajuts o subv encions contra la feminització de la pobresa.  

* Ajuts per impulsar la creació de projectes d’autoocupació de dones emprenedores en situació de v ulnerabilitat 
(Santa Coloma de Gramenet) 

* Plans de contingència publicocooperatius (ESS); f oment de l'Economia Social i Solidària. 

* Ajudes específ iques per centres i alumnes de necessitats especials (Barcelona) 

* Impuls i línies d'ajuts a empreses emergents (sobretot en nous sectors de producció o sectors estratègics, com el 
tecnològic o sociosanitari...) 

* Creació de nov es monedes ciutadanes: REC (BArcelona), TURUTA (Vilanov a i La Geltrú); VILAWATT 

(Viladecans) per f omentar l'economia local. 

* Ajudes adaptades a dif erents sectors econòmics com arts v isuals, audiov isuals, les arts escèniques, la música, la 
dansa i el circ. 

* Línia d’ajuts per a la projecció internacional en l’àmbit esportiu: per a clubs i entitats que participin en competicions 

europees o mundials, o bé que acullin la sev a celebració i organització a la ciutat (Terrassa).  
* Línia de subv encions per la promoció de l’esport f emení (Sabadell)  

* Ajuts retornables ERTO's per pal·liar el retard en la recepció dels ERTOS (Mataró)  

* Bossa econòmica per a despeses del v oluntariat; Línia d’ajuts i suport per f er front a la despesa del Tribut 

Metropolità a les empreses, comerços i autònoms ( Sant Cugat del Vallès) 
* Ajut extraordinaris per a jov es de 16 a 25 any s (Sant Boi de Llobregat) 

* Disseny  d’un pla de contractació local, pref erentment a trav és de contractes menors, que activ in l’economia local 

adreçat a autònoms i pimes un cop s’aixequi l’estat d’alarma (Rubí) 

* Combatre les desigualtats econòmiques que està generant el context de la 

pandèmia a trav és de subv encions per a col·lectius específ ics.. 

* Estudis de sectors de població més af ectats econòmicament. Radiograf ies 
de pobresa i sectors v ulnerables. 

* Estudi de canv is en el mapa laboral. Radiograf ia de pèrdua de llocs de 

treball, sectors més af ectats, sectors emergents. Observ atori de la qualitat 

dels llocs de treball actuals i f uturs. 
* Gestió de les nov es monedes ciutadanes aparegudes. Reaparició i disseny 

de nov es idees de reinv ersió en l'economia local. 

* Estimular xarxes ciutadanes de generació de coneixement econòmic i 
d'aportacions v ers la gestió de l'economia municipal postcov id. Implicació de 

comunitats intel.lectuals, científiques, educativ es (univ ersitats i altres) en el 

repensament de propostes. 

* Ciberseguretat i gestió digital de les dades. 



 

 

 
Recull de Mesures de Reactivació econòmica i social Covid19 / gener 2021 / Ajuntament de Mataró 

 

16 

Aquest projecte est à subvencio nat pel Servei Públic d’Ocupaci ó de Catalunya p er a l'elabor ació i l'execució dels plans de re activació  
socioeconò mica COVID-19 , re gulats al Capít ol II d el Decre t Llei 16/20 20, d e 5 de m aig, d e mes ures  urg ents co mplem entà ries en  mat èria  

de transpa rència, aju ts de caràcte r social, contr actació i mobilitat pe r fer fron t a la COVID-19, finançat amb cà rrec als fons re buts de l 

Servicio Público de Emple o Estatal i el FSE.  

FISCALITAT 

* Modif icació o creació de nous calendaris f iscals. 
* Implementació de mesures f iscals adaptades a les circumstàncies econòmiques del moment: taxes i tributs (IBI, 

recollida escombraries, serv eis municipals -piscines i altres-, guals...)  

* Bonif icacions en subministres, serv eis bàsics: aigua, electricitat... 

* Accions per reduïr el termini de pagament de les factures dels ajuntaments a prov eïdors. 
* Destinació del recaptat fins ara en l'import turístic a projectes de reactivació econòmica (Barcelona) 

* Estudiar, per aplicar el 2021, la modif icació de requisits de l’impost de plusv àlua per acceptació d’herència entre 

cònjuges sobre l’habitatge habitual i entre descendents, quan la causa de la mort sigui Cov id-19. (Vilanov a i La 
Geltrú)  

* No cobrament de les taxes per ocupació del domini públic durant el període en què no ha estat possible l’ocupació, 

malgrat que tingui llicència concedida (Viladecans)  

 * Abordatge de la manca d'ingressos municipals deriv ada de la gestió de les 

mesures f iscals adoptades. Cerca de f onts de f inançament alternativ es. 
* Creació de calendaris f iscals a les nov es realitats i circumstàncies de la 

ciutadania. Possibilitat de'establir cànons dif erents de taxes i tributs en funció 

de dif erents v ariables (situacions de vulnerabilitat; niv ell econòmic, ...) 

DIGITALITZ ACIÓ I 

CONNEXIÓ 

* Adquisició de nov es eines inf ormàtiques, programaris, recursos digitals: Llicències Kamaleon per a Serv eis 

Jurídics; gestió d'expedients DIVOC; Llicències Office 365; Microsof t Teams; Llicències per a centraletes de 

telef onia al Núv ol; sistemes d'identif icació d'usuari de múltiple f actor per a escriptoris remots de teletreball; serv ei de 

xatbot per Jov entut i Ocupació; metodologies AGILE; Apps; programa AVANTE per a entitats socials; Moodle ... 
* Adquisició de suports inf ormàtics (auriculars, portàtils, webcamps, estacions de wif i, fibres òpitiques...)  

* Creació de Marketplaces de mercats municipals: plataf ormes digitals de v enda en línia i serv ei a domicili per als 

mercats municipals.  

* Plataf ormes d'aprenentatge col·laboratiu i plataf ormes de f ormació online (ex: Terrassa = Implementació de 
plataf ormes EVA -Entorns Virtuals d'Aprenentatge a totes les escoles) 

* Participació en projectes europeus de f oment i ajudes a la digitalització (ex:Terrassa = f acilitar la transició digital 

del teixit empresarial v ia Programa europeu Digital Impulse Hub). 

* Campany es digitals i nous serv eis sobre el correcte ús de les pantalles en inf ants i jov es (i també en adults). Serv ei 
d’Assessorament i Inf ormació en Drogues i Pantalles (adolescents i jov es i f amílies) (Sabadell)  

* Impulsar el v oluntariat digital per f er front a la bretxa digital (Terrassa) 

* Sistemes d'acreditació de competències digitals (Sabadell) 
* Mapif icació de l’escletxa digital a la ciutat (Mataró) 

* Lluita contra la bretxa digital f emenina. Projectes de connectiv itat digital per a dones (ex:  “Cap dona enrere”, Santa 

Coloma de Gramenet) 

* Incubadora TIC per a la creació de nous projectes de base tecnològica (captació talents) (Reus) 
* Mesures de transf erència de la tecnologia entre el campus univ ersitari i les pimes del territori. 

* Av ançar en la implantació de sistemes de gestió intel·ligent dels serv eis públics. 

* Creació d’un banc de recursos i equips digitals (Castelldef els) 

* Implantació del teletreball a l'administració pública.  

* Inv ersions necessàries en tecnologia i digitalització 
* Transparència i accessibilitat a les dades públiques.  

* Dinamisme de dades online. Més dades i més v olàtils. 

* Gestió i organització de la inf ormació a niv ell físic i v irtual  
* Ef ectes de la deslocalització presencial del treball en els equipaments i 

espais municipals 

* Formes de participació directa online de la ciutadania  

*Acceleració de la digitalització general de tota la societat: importància de f er-
ho en sectors empresarials estratègics econòmics (alimentació, cures, 

cultural) i en aquells meny s av ançats al respecte.. 

* Cultura online com a modus v iv endi. Ref ormulació de la ciutat al respecte. 

Nous models de ciutats intel·ligents. 
* Prev enció de nov es addiccions a causa de l'augment de la digitalització 

social (sobretot en jov es i inf ants). 

* Plataf ormes de formacions online com a base de f ormació laboral, sistemes 

ocupacionals i inserció al mercat de treball.  
* Gestió de les bretxes digitals (educació; dones; gent gran; col.lectius 

v ulnerables, persones div ersitat f uncional, persones discapacitat..) i accions 

per a la inclusió tecnològica. 
* Plataf ormes de gestió col·laborativ es ciutadanes.  
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EMPRESA, TEIXIT 

PRODUCTIU, INDÚSTRI A 

* Creació de serv eis i recursos per a la inclusió laboral en la creació de nov es empreses 

* Creació d'estratègies i recolzament a l'impuls i l'emergència d'iniciativ es d'ESS. 
* Enf ortiment de l'ESS en el sector tèxtil; v inculació de la cultura en projectes cooperatius i d'ESS. 

* Enf ortiment del sector de cures i atenció a les persones (ex:cooperativ a de salut i de suport a la gent gran i serv eis 

de cures -Reus) 

* Inf ormar, assessorar i acompany ar a les persones en relació amb la Llei de la Segona Oportunitat i l'acord 
extrajudicial amb els creditors. 

* Creació de Hubs: hub creatiu de ref erència del sud d’Europa 'Parc Audiov isual de Cataluny a (PAC)' (Terrassa)  

* Creació d'eines i recursos inf ormatius (rev istes digitals, reculls de dades...) per a autònoms, microempreses i 

PIMES adaptats a sev es circumstàncies. 
* Plans de promoció per a l'atracció d'inv ersió industrial; Plans de desenv olupament de PAEs - Polígons d'Activ itat 

Econòmica per la amillora de la competitiv itat i control de l’impacte (Manresa) 

* Programa “Emprendre en f emení” amb l’objectiu d’impulsar i apoderar el talent f emení (Santa COloma de 
Gramenet)  

* Donar suport a la pagesia emprenedora i agroecològica; mercats de proximitat de productes i f oment de la 

producció Km0. 

* Col·laborar amb les associacions empresarials dels polígons industrials per f omentar el consum local al territori. 
(Manresa)  

* Projecció com a ciutat laboratori i f actoria d’oportunitats laborals i socials. Dur a terme FabLab i SocialLab; 

Fomentar la sostenibilitat de les activ itats indus trials per la v ia de models d’economia circular  (Rubí) 

* Facilitar la creació de cooperativ es de riders, perquè treballin conjuntament amb aquells petits establiments 
comercials que no disposin de repartidors assalariats (Vilanov a i La Geltrú) 

* Ref orçar l’aposta per a la identif icació i incubació d’iniciativ es empresarials de base tecnològica. Programes 

d'acceleració.(ex: incubadorad’empreses f otòniques, la incubadora de l’Agència Aeroespacial Europea; espai 
municipal d’acceleració empresarial (Castelldef els) 

* Coaching i mentoring empresarial; Espais laborals per a persones autònomes; Espais laborals per a serv eis de 

lleure i oci adreçats a nens/es i jov es (Viladecans) 

* Implantació de la Finestreta Única Empresarial com a punt únic i centralitzat d'ajuda i inf ormació per empreses i 
autònoms. (Cerdany ola del Vallès) 

* Mapa interactiu amb els negocis de la ciutat; serv ei d'àpats socials de restaurants (Mollet del Vallès)  

 * Iniciativ es econòmiques transf ormadores en la digitalització de dif erents 

sectors: alimentació, cures, cultural, logística, salut, serv eis a les persones.. 
* Sistemes d'inclusió laboral empresarial, nous mecanismes per ev itar 

l'exclusió laboral. 

* Variable econòmica al serv ei de les persones. Paper f onamental de 
l'Economia Social en present i en f utur. 

* Actualització de sectors estratègics i f onamentals: pagesia, indústria,... 

* Estudis de sectors econòmics i mapes empresarials; elaboració de nov es 

eines al serv ei de nov es necessitats de les empreses i sectors productius. 
* Empresa en clau f emenina; abordatge de l'escletxa salarial entre homes i 

dones; desigualtats per raó de sexe al mercat laboral... 

* Forta essencia de l'emprenedoria social, el coaching i mentoring 

empresarial, programes d'acceleració empresarial, hubs, modernització del 
teixit empresarial... 

 COMERÇ, 

RESTAUR ACIÓ, 
CONSUM 

* Guies i recursos sobre consum responsable des de casa. 

* Creació d'eines digitals per fomentar el sector de restauració i comerç: plataf ormes de venda online; plataf ormes i 

serv eis de comandes a domicili, Markeplaces...). 

* Nous serv eis específ ics d'atenció a comerços (exemple: nov a línia telef ònica específica per comerciants a 
Hospitalet) 

* Campany es, ajudes, promoció del comerç de proximitat, el producte local i el Km0. 

* Accions de contenció del sector de la restauració i el petit comerç. 

* Fer atenció a les nov es f ormes de consum digital i les sev es deriv ades.  
* Readaptació de drets dels consumidors en sector restauració.  

* Solucions tecnològiques en la microempresa i PIMES (Marketplaces, etc). 

*  
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TURISME, CULTURA, 

ESPORT 

* Creació de recursos i serv eis atenent a les necessitats dels v isitants externs a les nostres ciutats (persones, 

f amílies, empreses), incloent f acilitadors en la gestió administrativ a de tràmits locals (exemple: plataf orma Barcelona 
International Welcome). 

* Promoció del turisme empresarial (Barcelona) i Tur isme de Reunions (Terrassa); generació de recursos en 

aquesta línia: businesstour; networking... 

* Creació de nous productes destinats a turisme local: rutes amb punts d'interès turistics de les ciutats; memorials 
d'elements i atractius històrics; campany a 'Redescobrim les Rambles' (Barcelona); nov es rutes del Bus Turístic per a 

locals ('Barcelona Panoràmica); Redescobrim Terrassa;  

* Foment del turisme local i de proxilmitat. 

* Acords i compromisos per a la sostenibilitat turística d'acord amb els ODS (Barcelona Biosphere).  
* Creació de mostres de teatre v irtuals; esdev eniments culturals online; espectacles en streaming; f estiv als...  

* Suport a la creació d'esdev eniments culturals: Mostres, Festiv als, Cicles d'Estiu;   

* Creació d'esdev eniments esportius online; f ormacions i campionats v irtuals; sessions d'esport a casa. 
* Pla de Màrqueting Turístic en el marc del Programa Internacional de Cooperació Urbana de la Unió Europea; 

candidatura de Terrassa com a Ciutat Europea de l’Esport; candidatura de la Seu d'Egara... 

* Creació d'un memorial cov id19 amb arxius de f otograf ies, recursos de documentació de la pandèmia; 

* Serv ei de Biblioteca A Casa amb v oluntaris. 
* transf ormació del model de gov ernança cultural (Sabadell)  

* Pla de suport per a dignif icar les f açanes (interv encions artístiques  (Rubí) 

* Estratègies de conv iv ència i conf luència del dif erents tipus de turisme a les 

nostres ciutats.  

* Facilitar eines de gestió de tràmits administratius al turisme que v isita la 
ciutat o que s'hi v ol establir, ja sigui a niv ell personal com empresarial. 

* Cultura online. Adaptació de la cultura, arts escèniques i esdev eniments 

artístics al seu consum en format digital. 

* Esport online. Esport a casa. Adaptació de l'exercici f ísic grupal i indiv idual 
a niv ell d'experiències col·lectiv es o personals online. 

* Abordatge dels canv is relacionals en la societat en l'àmbit del turisme i la 

cultura. Canv is estructurals. Nov es f ormes de turisme i cultura de proximitat. 
* estudis i perspectiv es globals de tendències turístiques. Recerca de 

f inançament europeu per a innov ació o redef inició de sectors turístic i 

cultural. 
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Aquest projecte est à subvencio nat pel Servei Públic d’Ocupaci ó de Catalunya p er a l'elabor ació i l'execució dels plans de re activació  
socioeconò mica COVID-19 , re gulats al Capít ol II d el Decre t Llei 16/20 20, d e 5 de m aig, d e mes ures  urg ents co mplem entà ries en  mat èria  

de transpa rència, aju ts de caràcte r social, contr actació i mobilitat pe r fer fron t a la COVID-19, finançat amb cà rrec als fons re buts de l 

Servicio Público de Emple o Estatal i el FSE.  

OCUPACIÓ, FORMACIÓ, 
INSERCIÓ 

* Serv eis d'assessorament laboral adreçats a perf ils concrets de població: jov es, persones amb discapacitat; 

persones amb malaltia mental; dones emprenedores... 

* Ampliació dels serv eis d'orientació i inserció laboral degut a la gran demanda d'ocupació i augment de l'atur.  
* Adaptació dels recursos, canals, eines i esdev eniments d'ocupació i f ormació laboral a la nov a cultura digital (Saló 

de l'Enseny ament virtual; webbinars de cerca de f eina; canals online per treballar competències laborals, etc.) 

* Formacions en l'àmbit digital (programació web -back-end Jav a, f ront-end, .NET i Android; cursos d'ACTIC per 

persones o empreses; Moodle sector f ormació...) per persones que v olen o necessiten reconv ertir-se o trobar f eina 
en el sector de les TIC.  

* Accions formativ es tecnicoprof essionals per millorar l'ocupabilitat dels treballadors i les treballadores en actiu, en 

prof essions amb alta demanda per part de sectors estratègics com la indústria i l’energia, la salut i les cures, la 

logística o la inf ormàtica i les comunicacions. Format de curta durada, en línia i presencial... 
* Webbinars sector Mercabarna en el tractament alimentari i de producte f resc (Barcelona).  

* Esdev eniments per captar talent internacional: 'Barcelona Expat Week' = Punt de trobada per a l’ecosistema del 

talent internacional de Barcelona (tallers, meet&share i webinars).  
* Formació i acompany ament a dones emprenedores o treballadores de l'ESS per al seu enf ortiment.  

* Programa d’oportunitats prof essionals als mercats municipals i al comerç de proximitat treballant el relleu 

generacional (Barcelona; jov es 18-29 any s). 

* Programa “Rev ESStim el tèxtil”, amb f ormacions especialitzades per a iniciativ es del tèxtil enf ocades a la 
sostenibilitat o f ormacions tècniques específ iques en generació de nous productes. 

* Escola de nov es oportunitats (jov es)  

* Mapeig de punts orientació, inserció per millorar inf ormació; f ires v irtuals d'ocupació per sectors o per empresa; pla 

local d’acreditació, per les persones que necessiten acreditar la sev a experiència laboral; elaboració de Tutorials de 
competències transv ersals (Sabadell)  

*Formació en economia circular 

Tallers online en el marc del projecte Ecoindústria en què participen els ajuntaments de Gav à, Viladecans, El Prat de 

Llobregat i Sant Boi amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona  
* Programa de f ormació municipal per a pares i mares (Sant Boi de Llobregat) 

* Crear tallers d’accions prelaborals (Manresa)  

* Fomentar l’activ itat dels grups de Dones Cosidores que s’han plantejat preliminarment a Serv eis Socials; Posada 
en marxa d’un programa de f ormació ocupacional centrat en la rehabilitació energètica d’edif icis (Rubí) 

* Estudiar la v iabilitat d’un programa ocupacional que f omenti la contractació de persones desocupades com a 

cuidadores de persones dependents i resolgui problemes de conciliació a persones treballadores i autònoms 

(Castelldef els)  
* Disseny ar plans d’anàlisi competencial per les persones aturades que permetin el reciclatge prof essional dins 

l’àmbit de l’economia digital; Millora del sistema de disseny  de perf ils dels demandants d’ocupació per poder 

personalitzar l’atenció i disseny  de mesures adequades. (Cerdany ola del Vallès) 

* Implicació de l'alumnat superior en projectes de ciutat; també en projectes 

v inculats al món laboral. 

* Detecció de nov es ocupacions, nous perf ils laborals; sectors econòmics 

emergents i necessitats formativ es en aquests.  
* Augment de llocs de f eina en sectors estratègics: indústria, energia, salut i 

cures; logístic, atenció a les persones; comunicacions i nov es tecnologies, 

digital... 

* Empoderament f emení de l'ESS 
* Programes de ref ormulació i modernització del sector tèxtil. 

* Escoles de nov es oportunitats 

* Estudis de l'acceleració de canv is estructurals al mercat de treball; canv is 
en perf ils laborals: perf ils laborals obsolets i nous perf ils emergents... 

* Identif icació de  nous pols d’atur estructural; sectors econòmics i sectors de 

població més af ectats per la pandèmia... 

* Observ atori de  tendències del mercat laboral, elements d' innov ació, 
sectors en creixement-consolidació i sectors emergents... 

* Disseny  de  nov es polítiques d’ocupació, inserció i f ormació basats en els 

ef ectes de la crisis econòmica i la sev a interrelació amb altres v ariables: 

habitatge, salut mental i salut comunitària, pobresa, v ulnerabilitat,...  
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EDUCACIÓ 

* Inclusió del model cooperatiu i d'entitats d'ESS al món univ ersitari (Programa 'Univ ersitèriESS' - Barcelona). 

* Creació d'eines i recursos durant el conf inament per a no perdre el f il educatiu d'inf ants i families: guies de 
recursos educatius i de jocs en el lleure inf antil i juv enil; vídeos i tutorials, classes online (classes de conv ersa 

v irtuals en anglès -Hospitalet) 

* Adaptació de les escoles d'idiomes, de dansa, d'esports, de música i altres activitats extraescolars a la modalitat 

online.  
*   Creació d'eines de participació de la comunitat per f er f ront als reptes postcov id19 a niv ell de ciutat.(Terrassa = 

Projecte “Catàleg de reptes” per desenv olupar solucions mitjançant els treballs de f i de grau dels estudiants 

univ ersitaris, els grups de recerca i la comunitat univ ersitària en general). 

* Programa de tallers i xerrades sobre la Unió Europea i la mobilitat internacional adreçada a jov es de secundària 
(Terrassa)  

* Detecció d'inf ants i jov es amb necessitats educativ es epecials (NESE) 

* Web-app de Terrassa Univ ersitària per f acilitar la consulta, inf ormació i serv eis, of ertes en oci, comerç i restauració 

per a estudiants. 
* Terrassa City of  Film: Impuls del llenguatge audiov isual a les aules. 

* Educació per la sostenibilitat a les aules: Programes escolars Apadrina i Aprenentatge i Serv ei. Altres activ itats 

d’educació ambiental. 
* Projecte Despertador' per treballar hàbits com la puntualitat, l'assistència, l'esf orç i la responsabilitat en vers als 

estudis (Terrassa). 

* Programa Mentoria Social Juv enil de suport a l’èxit educatiu en menors; Projecte absentisme ètnia gitana a 

escolarització primària; Parelles educativ es de medi obert a a territori, ref erents de pistes esportiv es, com espai de 
trobada juv enil  (Sabadell) 

* campany es lectura inf antil i juv enil; Manteniment de l’alta a la Seguretat Social de l’alumnat de l’FP Dual 

empadronats a la ciutat (Sant Cugat del Vallès) 

* Mediació lingüística telef ònica durant el conf inament per tal f acilitar la comunicació entre f amílies i escoles. 
(Manresa)  

* f omentar a les escoles, sobretot als instituts a l’etapa d’ESO, la participació de la jov entut en el Banc del Temps o 

en les xarxes solidàries amb la gent gran; Treballar per incrementar el número de graus de Formació Prof essionala 
la nostra ciutat (Vilanov a i La Geltrú) 

* Incrementar la relació entre els centres docents de les dif erents etapes, especialment els de Batxillerat i Cicles 

Formatius i el món empresarial i univ ersitari. (Castelldef els) 

* Educació online. Nov a cultura digital en l'àmbit de l'educació. 

* Lluita contra la bretxa tecnològica i digital en l'àmbit de l'educació. 

* Plans d'inclusió educativ a.  

* Remodelació de l'escola a nov es ràtios, nous models educatius v igents, 
redef inició d'objectius de l'educació; educació f ormal plus educació 

competencial i emocional... 

* Nov es f ormes de participació de la comunitat educativ a en el disseny  de 

projecte de ciutat postcov id19 

SALUT, EMERGÈNCI A 

SOCI AL I SANITÀRI A 

* Projectes, eines i recursos per atendre i millorar la salut mental i l'estrès social dels prof essionals sanitaris. Actes i 

esdev eniments d'empoderament, de solidaritat i de cura-cuida. Accions front l’esgotament i l'estrès emocional del 
personal sanitari  

* Nous serv eis de protecció d’animals, salut ambiental i salut comunitària o reorientació dels actuals. 

* Col.laboració amb laboratoris priv ats de la ciutat perquè puguin f er preus reduïts o prov es gratuïtes cov id19. 

* Agents Jov es de Salut per potenciar la responsabilitat indiv idual i de grup dav ant la COVID-19 (Sant Boi de 
Llobregat)  

* Redef inir les polítiques de salut assistencial cap a polítiques que promoguin els aspectes més determinants de la 

salut. (Manresa) 
* Coordinar amb els supermercats i mercat del municipi línies de cooperació d’ajuda als col·lectius més v ulnerables. 

(Castelldef els) 

* Salut comunitària, un nou paradigma 
* Resistència i recursos del sistema sanitari actual 

* Protocols de salut comunitària i salut mental 

* Inv ersió en recerca mèdica i científ ica 

* Redef inició de models de gestió de la salut pública 
* Nov a dimensió de salut psicològica comunitària: nov es malalties mentals i 

af ectacions emocionals deriv ades de la pandèmia; nous recursos grupals i 

col·lectius... 
* Col·laboració público-priv ada en l'àmbit de la salut comunitària 
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SERVEIS SOCI ALS I 

VULNERABILITAT 

* Taula de coordinació de residències de gent gran  

* ref orç serv eis en general de benestar social (sobretot SIAD i primeres acollides) 

* campany es i serv eis contra soledat gent gran 

* ref orç en tramitació de tot tipus d'ajuda a dif erents col.lectius v ulnerables 
* Av enç cap a la possible implementació d’una renda bàsica municipal com a complement d’altres possibles de les 

existents d’àmbit supramunicipal (Sant Cugat del Vallès) 

* Distribució de les collites dels horts de les escoles i dels productes emmagatzemats en congeladors i nev eres entre 

la població v ulnerable; Treballar el mapa de v ulnerabilitat de Rubí dins el marc del pla d’inclusió a partir d’indicadors 
de context, de necessitat i d’acció. És un instrument f onamental per determinar la necessitat d’un serv ei d’urgències 

socials (Rubí) 

* Mapa d'env elliment de la ciutat; nou model SAD amb superilles socials (El Prat de Llobregat) 
* Treballar per incorporar Cerdany ola a la Xarxa de Ciutats Amigables amb la Gent Gran 

* Abordatge del col·lapse de molts serv eis socials d'atenció primària.  

* Model assistencial obsolet. Cerca de nous models de gestió pública en 

l'àmbit social. 
* Nov es eines i recursos per reduïr la v ulnerabilitat social i econòmica de 

molts sectors de la societat. 

* Nous models d'interv enció v eïnal amb enf oc comunitari (augment mediació 
comunitària). 

* Estudi de nov es necessitats en serv eis socials per perf ils de serv eis o 

d'usuaris destinataris (gent gran, jov entut, persones migrades, persones 

dependents; inf ància en risc, emancipació juv enil, dones v ulnerables, etc) 
* Mapa radiograf ia de l'estat de salut dels serv eis socials de les ciutats. No 

per posar més prof essionals es f unciona millor, calen millores en dinàmiques, 

nous protocols, enf ocs més comunitaris... 

SERVEIS A LES 

PERSONES: 
GENT GR AN, 

JOVENTU T, 

INFÀNCIA, 
AD OLESCÈNCI A 

* Reorganització d'of icines d'atenció ciutadana i creació de nov es. 

* Nous serv eis d'atenció psicològica en general per a tota la ciutadania, però de f orma concreta per persones amb 
transtorns de salut mental; persones amb discapacitat; persones amb div ersitat funcional; f amílies v ulnerables; TEA, 

TDAH... 

* Nous serv eis per a famílies, sobretot de caire v ulnerable, com espais de canguratge per f acilitar la conciliació 

laboral, f amiliar i personal. 
* Bodes civ ils en streaming. 

* Espais de dol col·lectius v irtuals o presencials. Actes i esdev eniments memoràndums de les víctimes de la 

pendèmia; v ehiculació d'espais públics de mostres solidàries dels ciutadans i ciutadanes (Llibre de les Emocions; 
hospitalet de llobregat; Àlbum dels Af ectes- Cornellà de Llobregat).  

* Activ itats de promoció de l'env elliment actiu ('En bici sense edat...) 

* Pacte per a l’Emancipació juv enil a la ciutat amb tots els agents implicats per tal de cooperar i desenv olupar 

accions en els àmbits de l’educació i la f ormació, l’ocupació, l’habitatge i la salut emocional dels i les jov es 
(Terrassa).  

* Mesures excepcionals per atendre a persones ref ugiades i menors no acompany ats. Treballar amb Generalitat; 

Replantejament dels programes d’acollida específ ics per a dones i jov es nouv inguts; campany es institucionals a 

trav és de les xarxes social per combatre les “f ake news” i les inf ormacions racistes, xenòf obes o homòf obes en 
relació al Cov id   (Sabdell); 

* Ref orçar protocols d'inf ormació i acollida adreçats a la població migrada per tal de reduir les situacions 

d'irregularitat sobrev inguda deriv ades del context (Mataró) 
* Cicle per repensar la societat postcov id. (Manresa)  

* Participació en projectes europeus de jov es i construcció de ciutadania europea.(Rubí)  

* Implantar programes de v oluntariat de jov es per a f ormar persones grans.(Castelldef els) 

*  Crear un espai familiar conjunt amb educadores de les Escoles Bressol Municipals amb el suport de treballadores 
f amiliars de serv eis socials per a inf ants vulnerables; bossa online de v oluntariat de cangurs (Viladecans) 

* Nov es f ormes d'atenció ciutadana (cita prèv ia, cita online; cita telef ònica; 

nous serv eis d'inf ormació...). 
* Nous serv eis de gestió emocional i atenció psicològica per tot tipus de 

perf ils ciutadans. 

* Repensar nous serv eis en l'àmbit familiar atenent a les necessitats div erses 

del món f amiliar, f ent especial esment a la conciliació laboral i f amiliar. 
* Gestió del dol a niv ell comunitari. Creació d'espais o recursos de mostres 

solidàries. 

* Les persones com a eix v ertebrador de les polítiques públiques. Enf oc a la 
persona però també a la comunitat. Encaix d'ambdues v ariables. 

* Transv ersalitat de nous projectes de serv eis a les persones. Més 

cooperació i treball interdepartamental i público-priv at. 

* Necessitat de pressupostos basats en la lluita contra les desigualtats o el 
f oment de polítiques inclusiv es 
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FEMINISME I LGTBI 

* Programes per combatre la precarietat i f acilitar l'empoderament a dones. Creació de grups locals de treball de 

dones. 
* Accions per visibilitzar i posar en v alor les aportacions de dones que treballen en dif erents disciplines (ciència, 

tecnologia, salut...). 

* Accions i cursos de f ormació en eines per detectar i abordar la v iolència de gènere amb la implicació de la 

ciutadania i les comunitats de v eïns.  
* Suport a la conciliació Espai de canguratge, adreçat a usuàries del serv ei SAID  

* Elaboració de material pedagògic per als centres de secundària 

* Curs de comunicació no v iolenta i prev enció de conf lictes per a mestres i educadors i educadores, adaptat online; 
Fomentar l’adhesió dels comerços a la campany a “Establiments contra la violència masclista” ; Ref orçar el projecte 

Llar i Cures; Curs per incorporar la perspectiv a de gènere a les entitats i associacions en versió online. (Manresa)  

* Actualització de polítiques LGTBI  

* transv ersalitat de la v ariable f eminització en les polítiques públiques.  

* Enf oc global del f eminisme, sortir de les esf eres tradicionals de v iolències 

masclistes o maltractament.  
* Creació de recursos de prev enció en l'àmbit de les desigualtats de gènere 

(no només abordatge). Calen posicionaments polítics però també eines 

normativ es i sobretot educativ es a niv ell comunitari. 

TEIXIT ASSOCI ATIU I 

DINAMITZ ACIÓ SOCI AL  

* Formació a les entitas per a la gestió de la tramitació administrativ a municipal online. 

* Formació a les entitats en temes de comunicació i xarxes socials (experiències col·laborativ es digitals). 

* Campany es ciutadanes per f omentar la solidaritat i la col·laboració ciutadana en moments d'excepcionalitat com 

aquests. 

* Inclusió de les entitats i el teixit associatiu en la cultura digital 
* Nov es f ormes de dinamització social i associacionisme 

* Promoció de la v ariable comunitària; inclusió directa de les entitats socials 

en el model de ciutats i de territori. 
* Nov es f ormes de participació ciutadana digital. 

* Modernització dels agents comunitaris; digitalització, f ormació per entitats 

en nov es f ormes d'organització en l'era digital i en d'altres aspectes 

d'actualitat. 
* Relleus generacionals d'entitats socials; empoderament dels jov es per a 

l'emergència de nov es entitats. 

* Nov es f ormes de solidaritat v eïnal sorgides arran de la crisis del 

coronav irus. 

HABI TATGE 

* Foment del parc d'habitatges públic. Reserv a de sòl per habitatge protegit. Modif icacions de POUMs, normativ es 

municipals i d'altres al respecte.  

* Gestió de borses d'habitatge de lloger (gestionades per l'administració).  
* Reconv ertir locals municipals en planta baixa en habitatge social (Sta. Coloma de Gramenet) 

* Estudiar f órmules, com la masov eria urbana, per posar a disposició habitatge cooperatiu (Rubí) 

* Abordatge del problema estructural de l'habitatge. L'Habitatge com a un 
dret f onamental.  

* Creació de recursos des de l'administració pública per assegurar un parc 

d'habitatges just i sostenible: borses d'habitatge públic, habitatge protegit i de 

protecció social... 
* Normativ es que f renin els grans poders i lobbies que s'enriqueixen a costa 

dels habitatges.  

* Treball amb nov es plataf ormes d'habitatge d'ús turístic.  
* Campany es de conscienciació ciutadana sobre habitatge de lloguer a preus 

assequibles; ajuts fiscals per a llogar pisos per a propietaris; treball amb 

immobiliàries per promoure l'habitatge digne...  

* Nous models d'habitatge cooperatiu: transportar l'element comunitari a les 
f ormes de v ida de conv ivència habitaciona; impuls des de l'àmbit públic de 

models cooperatius d'habitatge v inculats a serv eis de gestió comunitària i 

mediació v eïnal, educació comunitària i altres... 
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ESPAI PÚBLIC I 

MOBILITAT 

* Neteja d'espais públics i equipaments municipals de f orma reiterada i constant; nous protocols de neteja, 

desinf ecció i sanejament. 
* Repartiment de materials sanitaris vinculats a la pandèmia a espais públics (com el transport col.lectiu o els 

equipaments públics)   

* Readaptació d'espais públics degut a la pandèmia (ex. cementiris municipals). 

Readaptació d'espais emblemàtics de la ciutat dedicats habitualment al turisme o a la cultura a nov es f uncionalitats 
(Museus, monuments..): v isites i tallers educatius; v isites guiades per població local; serv ei d'esdev eniments o 

cessió d'espais per a esdev eniments... (Tibidabo; 

* Campany es per redescobrir les ciutats per part dels seus v eïns i veïnes (campany a 'Baixa a la Rambla' a 

Barcelona)  
* Projectes urbanístics de ciutat per f omentar sectors emergents empresarials i generar llocs de treball (Barcelona 

22@...) 

* Pla de desplaçaments d’empresa (PDE): actuacions per optimitzar la mobilitat dels treballadors i v isitants amb l'ús 

de modes de transport alternatius al vehicle priv at. (Terrassa). 
* Promoció de la bicicleta; patinet i altres VMP (Parks&Ride, etc) 

* Mobilització del sòl de titularitat municipal per f omentar la implantació de nov es activ itats productiv es 

* Mesures per f omentar la mobilitat en transport públic: Gratuïtat del serv ei d’autobús públic urbà per a tots els nens i 
jov es en edat d’escolarització obligatòria, és a dir, de 3 a 16 any s (Lleida) 

* Af av orir els trajectes a peu. Mapa Metrominuto; Reducció v elocitat v ehicles: En general a la ciutat 30 km/h, i en 

àrees per a v ianants a 20 Km/h. Declaració de la ciutat zona de baixes emissions ZBE; instal•lació de nov es 

estacions per a la mesura de l’aire a les zones v ulnerables como ara son centres educatius i sanitaris (Sta. Coloma 
Gramenet)  

* gratuïtat tiquets zona blav a, verda, v ermella... 

* Recursos didàctics sobre mobilitat segura: material didàctic elaborat per la Guàrdia Urbana de Barcelona. Es tracta 

d’activ itats, eines i jocs sobre la mobilitat segura.  
* Vetllar per millorar l’espai públic per a persones amb mobilitat reduïda (Manresa) 

* Consolidació de l’ús del v ehicle elèctric de Som Mobilitat (Rubí) 

* Desenv olupar la construcció de col·lectors residuals i pluv ials (Castelldef els) 
* Campany a de gestió de la platja 2020 i nov a estratègia per a la platja (EL Prat de Llobregat) 

* Readaptació d'espais i qequipaments municipals a nous serv eis deriv ats de 

la situació de postpandèmia 

* Mobilitat sostenible: promoció dels vehicles VMP (bicicletes i altres); 
remodelació de les ciutats en aquest sentit (reconv ersió de carrers peatonals; 

ciutats 30km,...) 

* Adaptació de l'economia a una mobilitat més sostenible (plans de 

desplaçament d'empreses; f oment transport públic, Park&Ride...) 
* Repensar nov es modalitats d'activ itats a espais turístics i culturals af ectats 

per la nov e mobilitat de les persones. 

* Consolidació de l'ús del v ehicle elèctric i altres formes de mobilitat 

sostenible) 
* Ciutats més accessibles (àmbit comunitari  per a persones amb mobilitat 

reduïda)  

* Interconnexió entre nuclis de ciutat i polígons d'activ itat econòmica de forma 

sostenible 
* Interconnexió entre grans urbes o entre aquestes i les zones rurals de 

f orma meny s agressiv a amb el territori. Nov es modalitats de transport no 

priv at (carsharings; v eHicles compartits, etc...) 
* Repensament a gran escala del model territorial de mobilitat a niv ell de 

territori local, comarcal, autonòmic, estatal, europeu, mundial... 

SOSTENIBILITAT 

AMBIEN TAL I 

TR ANSICIÓ 
ENERGÈTIC A 

* Accions enf ocades a promoure la sostenibilitat per reduir el plàstic d’un sol ús i potenciar el producte ecològic i de 
proximitat. (Barcelona = projectes “Plàstic zero” i “Comerciants v erds”...) 

* Participació en trobades Associació Municipis per l'Aigua Pública, encaminades a la promoció de la gestió pública 

de l'aigua. Accions de sanejament; optimització de depuradores;  

* Procés de constitució de l’Associació de Municipis per l’Energia Pública (AMEP).  
* Disseny , redacció i establiment de Programes per la Transició Energètica; Plans estratègics dels Vehicles Elèctrics 

(PEVE); Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (Pacte d'Alcaldes); Pla de millora de la qualitat de l'aire; Pla 

de sequera;  
* Ampliar la xarxa d’instal·lacions fotov oltaiques municipals i promoure-les al sector residencial i industrial. 

* Accions de reducció de les emissions de CO2 i gestions per millorar la qualitat de l'aire. 

* Creació d'esdev eniments i grups de treball (l’Eco-f òrum’20 sobre l’emergència climàtica - Terrassa;  

* Tallers de f ormació i/o reciclatge economina circular/v erda (Reus) 
* Treballar amb les grans superfícies i establiments de restauració de la ciutat per reduir a zero el malbaratament 

alimentari; Creació de biblioteques d’objectes,Posar en v alor el patrimoni agrícola a trav és del desenv olupament del 

Parc Agrari com a projecte estratègic de ciutat. (Rubí) 

* Fomentar l’educació ambiental a trav és de la Xarxa Local d’Escoles Verdes de Castelldef els, coordinació per a 
preserv ar el sistema de dunes de la platja amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, retirant la v egetació al·lòctona de 

les dunes 

* nov a estratègia d’extensió de l’autoconsum i l’ef iciència en polígons industrials (El Prat de LLobregat)  

* Gestió del canv i climàtic i els seus efectes. 

* Desgast dels recursos naturals; necessitats d'acords (i compliments) 

mundials. Agenda política primordial per a l'assoliment dels ODS. Conf lictes 

mundials pels recursos naturals. 
* La gestió de l’aigua com a tema cabdal.  

* Conscienciació ciutadana: campany es de sensibilització, normativ es de 

compliment, accions judicials. 

*  Alineació amb grans empreses internacionals i treball amb teixit productiu 
local per a un pacte de sostenibilitat (Plàstics zero, etc). Creació d'accions i 

assoliment del cost d'aquestes (inicialment, per assolir el canv i)...  

* El problema de la contaminació (en tots els sentits). Solucions i abordatge 
imminent. Gran v olum de nous residus sanitaris prov inents de la pandèmia.  

* Models de transició ecològica, eines i recursos per al canv i de model a les 

grans ciutats i arreu del territori. 

 



 

 

 
Recull de Mesures de Reactivació econòmica i social Covid19 / gener 2021 / Ajuntament de Mataró 

 

24 

Aquest projecte est à subvencio nat pel Servei Públic d’Ocupaci ó de Catalunya p er a l'elabor ació i l'execució dels plans de re activació  
socioeconò mica COVID-19 , re gulats al Capít ol II d el Decre t Llei 16/20 20, d e 5 de m aig, d e mes ures  urg ents co mplem entà ries en  mat èria  

de transpa rència, aju ts de caràcte r social, contr actació i mobilitat pe r fer fron t a la COVID-19, finançat amb cà rrec als fons re buts de l 

Servicio Público de Emple o Estatal i el FSE.  

6. Fitxes de recollida de dades 

 

1. Barcelona 

 

Ajuntament de Barcelona 

Comarca Barcelonès Habitants (2019) 1.636.762 hab 

Iniciativa 
Barcelona mai s’atura. Pla d’Acció de Reactivació Econòmica.  

Pacte per Barcelona 

Tipus d’iniciativa 

Pla d’Acció 

Guies de serveis 

Pacte de ciutat 

Data aprovació/inici 
Guia 55 mesures =  

Nova guia 22 mesures = des 2021 

Pacte per Barcelona = juliol 2020 

Press. destinat (2020) 30M€  Press. destinat (2021)  

Fonts d’informació 

Web municipal - coronavirus 

Web municipal – ‘Barcelona Mai S’atura’ - Pla d’Acció de Reactivació Econòmica 

Document - Guia pràctica de serveis ‘Barcelona mai s’atura’ (55 mesures) 

Document – Guia actualitzada de noves mesures per a la reactivació econòmica (22 

mesures) 

Document – Pacte per Barcelona  

Web municipal – Agenda 2030 – Objectius ODS 

Agents implicats i governança 

Signants 

PLANS MESURES= Ajuntament (govern municipal) 

PACTE BARCELONA= tots els grups polítics municipals 

+ entitats i associacions implicades 

Direcció/coordinació 

PLANS MESURES = Ajuntament: Gerència d’Economia, 

Recursos i Promoció Econòmica, via Centre de 

Coordinació de la Resposta Econòmica (CECORE). 

PACTE BARCELONA = Taula del Pacte 

Participació 

PACTE BARCELONA =treball col.lectiu: sectors socials, 

econòmics i cívics de la ciutat (200 organitzacions i 

entitats) a través de la Taula del Pacte + 5 Taules 

Sectorials. 

Relació de mesures i actuacions implementades 

Dest. Temàtica Mesura Temporalitat Pressupost 

 OBSERVACIONS  

- Per les seves dimensions, Barcelona té un apartat web 

municipal amb informació específ ica sobre el covid19 força 

complet. Contempla els següents apartats: mesures 

covid19/activitats afectades/suport social/suport econòmic 

/suport emocional/nens i nenes/informació sanitària. Cada 

apartat conté informació i/o links a d’altres recursos online. 

La informació està ben organitzada. 

- Al web municipal específ ic de mesures de coronavirus 

‘Barcelona mai s’atura’ hi trobem les principals ajudes 

econòmiques i de recuperació de l’activitat (2 documents; 

55 mesures i 22 noves mesures).  

- Els w ebs són de fàcil accés i comprensió. 

- A nivell de temporalitat de les mesures, en el web 

s’estableixen 4 fases de recuperació de l’economia (des 

del desconfinament inicial):   

Pla de xoc 0-3 mesos = Mesures d’emergènci a per frenar la 

caiguda en sec  (ajuts  a autònoms, subvencions a lloguers comercials,  

ampliació de terrasses).  

Resiliència: 3-6 mesos = Mesures per començar a incenti var el  

creixement, de la manera més ràpida possi ble (reobertura de fronter es, 

inici d’acti vitats  congressuals, tempor ada d’es tiu, noves capacitacions).  

Recuperació: 6-12 mesos = Represa progressiva de l’economia 

per assolir nivells anteriors a la crisi (promoció internacional, campanya de 

Nadal, MWCObre en una fi nestra nova, Setmana Santa 2021, capital  

mundial de l’ali mentació 2021).  

Reinvenció: 12 mesos = Noves es tratègies per repensar certs  

sectors i apos tes per la nova economia per reimpulsar el creixement de la 

ciutat (es tiu 2021).  

- A nivell de w eb no es visualitza l’estat d’assoliment de les 

GUIA 55 

MESURES 

4 fases o 

temporalitats: 

 

Pla de xoc: 

0-3 mesos 

 

Resiliència:  

3-6 mesos 

 

Recuperació: 

6-12 mesos 

(Setmana Santa 

2021) 

 

Reinvenció: 

12 mesos 
(estiu 2021) 

 

 

Nova GUIA 

22 MESURES 

No especif ica 

temporalitat 

en general. 
S’entén a partir de 

desembr e 2020, 

 

https://www.barcelona.cat/covid19/ca
https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/ca
https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/sites/default/files/2020-12/bcn-no-satura_GUIA_ACC_2.pdf
https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/sites/default/files/2020-12/novesmesures-CAT_1.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2020/07/4_5816732745082079193.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/agenda2030/ca
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mesures (per exemple, semàfor). Tampoc hi ha establert 

un canal participació ciutadana via w eb de cara a les 

mesures (comentaris, likes, valoracions...). 

- Tot i que a nivell de documents de mesures o mesures al 

web de la ciutat Barcelona no fa una alineació de mesures 

covid19 amb els ODS, la ciutat si que disposa d’un apartat 

web propi dedicat a aquests i a l’Agenda 2030. 

- Hi ha informacions que apareixen com a mesures al w eb 

que no apareixen concretades als 2 documents de 

mesures (55 mesures/ 22 noves mesures). N’he recollit les 

més interessants amb la indicació de ‘mesura de xoc via 

web’. 

segons el tempo 

marcat en alguna 

de les  mesures...  

 

Pacte de 

ciutat: 

18 mesos, per 

començar. 

 

SEGUIMEN T DEL 

PLA I 

TRANSPARÈNCIA 

SEGUIMENT PACTE DE CIUTAT: Celebrar, en el primer 

semestre de l’any 2021, una Convenció del Pacte, per 

avaluar l’estat de la ciutat, per retre comptes amb 

transparència sobre els assoliments i per compartir els 

avenços que es facin en la direcció i l’esperit d’aquest 

Pacte. 

  

 

SIMPLIFICACIÓ 

ADMINISTRATIVA I 

GESTIÓ DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

Posada en marxa de ‘Norma. Portal Jurídic de 

Barcelona’ Web que posa a l’abast de la ciutadania tota la 

normativa municipal i la documentació jurídica rellevant de 

la ciutat amb l'objectiu de facilitar-ne el coneixement. El 

portal compta actualment amb més de 1.600 documents, si 

bé es va actualitzant periòdicament amb nous documents 

jurídics. Ara s'hi poden consultar 475 normes, entre les 

quals destaquen 127 instruccions, 78 decrets municipals, 

45 reglaments i 25 ordenances f iscals. El portal també 

inclou 950 documents de jurisprudència i 185 dictàmens. 

Mesura web 

 

 

Manteniment de les xarxes d’informació amb 

ambaixades, consolats i cambres de comerç 

estrangeres 

La projecció internacional de Barcelona es fa, en bona 

part, gràcies al gran nombre d’agents internacionals 

establerts a la ciutat, com ara consolats i cambres de 

comerç d’altres països. L’Ajuntament manté 

tradicionalment espais de trobada i d’intercanvi estables 

amb aquests agents, que ara reforça amb l’objectiu de 

projectar a través d’aquests multiplicadors la situació de 

Barcelona i les mesures que s’emprenen per reactivar 

Barcelona. 

 

 

Oficina per a la captació de Fons Europeus de 

Reconstrucció 

L’Ajuntament de Barcelona posarà en marxa un dispositiu 

integral per a la cerca i captació dels Fons Europeus 

anunciats en el marc del Fons Europeu de Reconstrucció 

amb l’objectiu de presentar projectes  de ciutat que 

permetin aprofundir en la transició ecològica, la transició 

digital i la promoció de l’economia incidint de forma activa 

en la generació d’ocupació i la reactivació econòmica i 

social de la ciutat de Barcelona. 

 

 

49A. Nou calendari i mesures fiscals. 

Hem fet canvis en les dates de pagament d’impostos, 

taxes i preus públics que formen part de les mesures 

f iscals municipals. 

Guia 55 

mesures 

 

 

52. Flexibilització dels termes i terminis de les 

subvencions. 

Hem flexibilitzat els termes i terminis per a l’atorgament de 

subvencions a f i d’adaptarnos a les necessitats de les 

empreses, entitats i persones treballadores autònomes 

beneficiàries dels ajuts, agilitant al màxim els períodes de 

pagament i accelerant l’arribada de liquiditat. 

 

 

54. Reducció dels terminis de pagament de les 

factures de l’Ajuntament. 

Hem reduït el termini de pagament de les factures 

Guia 55 

mesures 

Fins agost 
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presentades a l’Ajuntament entre els mesos de març i 

agost a vint dies, a partir de la data en què es van 

presentar al registre. 

2020 

 

AJUTS 

ECONÒMICS I 

FINANÇAMENT 

Nova línia de subvencions a projectes que treballen 

contra la feminització de la pobresa, és a dir, per la 

reducció de la pobresa i la precarietat de les dones, dotada 

amb un import total de 150.000 euros pels anys 2020 i 

2021. 

Mesura web 

 

2020 i 2021 

150.000€ 

 

Paquet d’ajudes per iniciatives solidàries de projectes 

d’alimentació durant la Covid-19. Aquests ajuts, d’entre 

10.000 i 12.000 euros, es destinaran a entitats de base per 

arribar a una quarantena d’organitzacions que hagin 

mantingut els seus serveis d’alimentació o n’hagin engegat 

de nous coincidint amb els moments més durs de la 

pandèmia. 

Mesura web 

500.000€ 

 

Plans de contingència publicocooperatius 

Cooperació amb quatre de les entitats representatives de 

l’ESS (de segon nivell i superiors) en l’impuls d’accions i 

plans de contingència per fer front als efectes de la covid-

19 en les seves entitats associades (més de 2.000). 

 

 

Subvenció extraordinària per a centres i alumnes 

d’educació especial 

Via Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

(IMPD), subvenció per a 25 centres d’educació especial de 

Barcelona per donar suport a les despeses associades a 

l’aplicació dels protocols d’actuació per fer front a la covid-

19. Els ajuts, als quals també poden accedir l’alumnat 

escolaritzat i les seves famílies, es poden destinar a 

incrementar el personal dels centres educatius, a comprar 

equips de protecció individual, a pagar el lloguer o adequar 

espais i a comprar material tecnològic per garantir 

l’educació a distància. 

600.000€ 

 

Creació d'un fons d'emergència per a les necessitats 

bàsiques de 34.000 persones 

L’Ajuntament amplia i agrupa els ajuts econòmics a les 

famílies en situació de vulnerabilitat amb un nou fons, 

apostant per una gestió automàtica, senzilla i que dota de 

major autonomia per satisfer les necessitats puntuals, 

urgents i bàsiques de subsistència i minimitzar l’impacte de 

la crisi provocada per la pandèmia durant el segon 

semestre de 2020. 

 

 

1- Ajuts econòmics als lloguers de locals comercials. 

Per a persones físiques o jurídiques arrendadores de béns 

immobles destinats a locals comercials que redueixin el 

lloguer als seus arrendataris de forma signif icativa durant 

un període mínim de sis mesos. 

Guia 55 

mesures 

Fins el 

03/11/2020 

1.000.000€ 

 

2- Subvencions per a la transformació digital del 

comerç de proximitat i la restauració. Per a la inversió 

en millorar la presència dels establiments en l’entorn 

digital:màrqueting digital, pàgina w eb, venda en línia, 

cartelleria digital... 

Guia 55 

mesures 

Fins el 

02/10/2020 

500.000€ 

 

3- Microcrèdits B-crèdits. 1.000 microcrèdits de 12.500 

euros per donar suport a les micropimes i persones 

treballadores autònomes de la ciutat. Gestionats per 

Barcelona Activa conjuntament amb l’Institut Català de 

Finances i la Societat de Garantia Recíproca de 

Catalunya. 
Guia 55 

mesures 

12M€ 

 

5- Crèdits cooperatius per a la reactivació de 

l’economia social i solidària (ESS). Ampliació de 

400.000€ als fons de crèdit publicocooperatius de Coop57 

i Fiare Banca Ètica. Creació de 2 noves línies de 

f inançament de 2M€ cadascuna (4M€ total) destinades a 

empreses i entitats de l’ESS de Barcelona que necessitin 

liquiditat. Actualització requisits per accedir a línies crèdit 

400.000€ 

(total 4M€) 
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(ampliació a tot ESS). 

 

4- Ajuts a la contractació. Crea Feina Barcelona. 

Incentius a les empreses de l’AMB perquè contractin 

persones aturades de la ciutat de Barcelona que presenten 

especials dif icultats d’accés al mercat de treball. 

Subvencions de 5.000€ per a cada nou contracte d’un 

mínim de 6 mesos a jornada completa. 

1.500.000€ 

 

6- Subvencions per a la campanya de l’enllumenat 

nadalenc a les vies públiques de la ciutat. Per a les 

associacions de comerciants de la ciutat sense afany de 

lucre i que duguin a terme projectes d’enllumenat de Nadal 

a Barcelona. Increment f ins al 75% del cost del 

f inançament del projecte presentat segons les bases 

pertinents. 

Guia 55 

mesures 

De14/08/2020 

a 12/09/2020 

400.000€ 

 

8- Ajut de 300 euros per a persones treballadores 

autònomes. Per a les persones treballadores autònomes 

de Barcelona més afectades per la covid-19 (caiguda del 

75% o més de les vendes / tancament del seu establiment 

o negoci), amb l’objectiu de complementar els ajuts 

concedits per altres administracions. Via Barcelona Activa. 

Guia 55 

mesures 
5.000.000€ 

 

1. Increment de les subvencions per a la reactivació 

dels mercats 

Hem incrementat el programa d’ajudes econòmiques del 

2020 per contribuir a l’autosuficiència econòmica de les 

associacions de venedors. En concret, hem concedit 

365.000 euros a 31 mercats de la ciutat. 

Nova guia  

22 mesures 
365.000€ 

 

2. Ajuts de Mercabarna a la contractació 

Per fomentar l’ocupació i l’activitat empresarial, 

Mercabarna ha activat un ajut de 5.700 euros per a 

empreses alimentàries o f lorals que contractin joves 

acabats de titular en centres públics o professionals 

formats a Mercabarna en situació d’atur. 

Nova guia  

22 mesures 

Fins f inals 

2021 

 

 

3.Barcelona Accelera, nou impuls d’empreses 

emergents 

A través de Barcelona Activa, hem posat en marxa una call 

per invertir 10 milions d’euros en sis fons de capital risc 

privats i impulsar les empreses emergents innovadores de 

la ciutat i preservar la competitivitat de l’ecosistema 

emprenedor i digital davant dels efectes de la covid-19. 

Nova guia  

22 mesures 
10M€  

 

4. Subvencions per dinamitzar el comerç 

Les subvencions generals de la ciutat del 2021 inclouen un 

apartat específ ic per al comerç, dotat amb 1,6 milions 

d’euros. Hi ha tres modalitats, enfocades a la dinamització 

comercial, a donar suport professional i a la digitalització. 

Nova guia  

22 mesures 

Del 7 al 27 de 

gener 

1,6M€  

 

6. Programa de suport específic als mercats no 

alimentaris i als més afectats per la covid-19 

L’Ajuntament ha posat en marxa ajudes per als mercats 

que han patit més els efectes de la pandèmia. 

Concretament, hi hem destinat 250.000 euros, que s’han 

ampliat f ins a 450.000 a través d’accions de l’Institut 

Municipal de Mercats de Barcelona. 

Nova guia 

22 mesures 
450.000€ 

 

7. Ajuts de 5.000 euros a empreses per fomentar la 

contractació laboral 

A través del programa “Crea feina, Barcelona!” de 

Barcelona Activa, hem destinat 1,5 milions d’euros a la 

contractació de persones en situació d’atur de Barcelona. 

Les empreses rebran 5.000 euros per cada nou contracte 

d’un mínim de sis mesos i a jornada completa. 

Nova guia 

22 mesures 

Fins al 30 juny 

2021 

1,5M€  

 FISCALITAT 

16. Oficina tributària d’atenció i assessorament fiscal 

per a la ciutadania i les empreses. 

L’Institut Municipal d’Hisenda posa en marxa aquesta 

oficina on s’atenen els dubtes i les consultes relacionades 

amb les noves mesures f iscals establertes al Decret llei 

Guia 55 

mesures 
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8/2020, amb motiu de l’emergència sanitària provocada 

per la covid-19. 

 

17. L’Institut Municipal d’Hisenda et truca. 

Atenció personalitzada amb cita prèvia per a consultes 

sobre embargament de comptes corrents, embargament 

de vehicles, multes, gestió recaptatòria i sobre impostos, 

taxes i preus públics. Només cites per als tràmits no 

disponibles per via telemàtica 

 

 

48. L’impost turístic, al servei de la reactivació 

econòmica. 

Inversió de la recaptació de l’import turístic del 2019 a 

reactivar l’economia i donar suport al sector turístic. Les 

iniciatives que es f inançaran inclouen projectes de suport 

al teixit empresarial, d’impuls de la sostenibilitat i de 

promoció de la ciutat, així com per incentivar el consum 

local. 

9M€ 

 

49B. Nou calendari i mesures fiscals. 

Hem ajornat terminis de pagament per contribuir a 

alleugerir les dif icultats econòmiques davant la crisi de la 

covid-19. 

 

 

50. Reducció de la taxa de terrasses. 

Hem rebaixat un 75% la taxa de terrasses f ins a f inals del 

2020, basant-nos en la interpretació de les ordenances 

d’acord amb la situació derivada de la covid-19.  

Guia 55 

mesures 

Fins f inals 

2020 

7M€  

 

53. Ampliació de l’espai i rebaixa de la taxa de 

guinguetes de platja. 

D’acord amb el sector, hem rebaixat el 75% de la taxa a 

les guinguetes que han obert durant aquesta temporada i 

també s’ha pres el compromís de retornar-los el 100% dels 

dies previs al 25 de maig que no han pogut obrir per l’estat 

d’alarma. A més, s’ha permès que la temporada pugui 

allargar-se f ins al 30 de novembre. 

Guia 55 

mesures 

Fins el 30 de 

novembre 

2020 

 

 

55. Reducció del preu públic per la recollida de residus 

comercials durant l’estat d’alarma 

Mesura excepcional. Es descomptarà el període de l’estat 

d’alarma en la quota anual d’aquest preu públic a tots els 

establiments comercials, independentment de si han estat 

tancats o no. 

Guia 55 

mesures 
 

 

5. “Li toca al barri”, la campanya per impulsar el 

comerç de proximitat a l’Eix Besòs 

A través de Barcelona Activa, estimulem el consum als 

barris de l’Eix Besòs amb bonif icacions del 15% en les 

compres realitzades amb la moneda ciutadana REC en els 

comerços adherits. Aquesta campanya està impulsada per 

l’Ajuntament de Barcelona, el Pla de barris i l’associació 

NOVACT 

Nova guia 

22 mesures 

Del 27 de 

novembre de 

2020 al 31 de 

juliol de 2021 

 

 

DIGITALITZACIÓ I 

CONNEXIÓ 

Impuls a la plataformització digital per a la 

transformació econòmica postcovid 

Crida a iniciatives econòmiques transformadores (amb 

component digital o de plataformització) amb prioritat en el 

sectors d’alimentació, cures i cultural. Les iniciatives 

tindran el suport d’una campanya de matchfunding, 

assessorament per la digitalització que faciliti la viabilitat 

econòmica i l’acompanyament d’actors claus en model 

match partnership, seguint la lògica de 5 hèlices i de la 

intel·ligència col·lectiva ecosistèmica. 

Mesura web  

 

20. Servei de suport a la transformació digital del petit 

comerç i la restauració. 

Suport tècnic especialitzat per acompanyar empreses en el 

disseny i la implementació d’un pla de digitalització 

personalitzat. Paquet de mesures per a la transformació 

digital del sector del comerç i la restauració, amb un servei 

d’assessorament per crear plans de digitalització, formació 

en línia i una convocatòria d’ajuts. 

Guia 55 

mesures 
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28. Aula Virtual de Barcelona Activa. 

A través de Barcelona Activa, hem posat en marxa l’Aula 

Virtual, on l’equip docent imparteix la classe en directe de 

manera virtual amb una interacció f luida amb l’alumnat i 

ofereix la possibilitat d’activitats en streaming per la 

recerca de feina i el creixement professional 

 

 

29. Aula Virtual per a projectes de l’economia social i 

solidària (ESS). 

Per tal que projectes i organitzacions puguin formarse en 

ESS a distància. Inclou formacions enfocades a resoldre 

dubtes derivats de la covid-19, a la preparació per 

emprendre, a la millora de competències i a l’enfortiment 

de les empreses de l’ESS.  

 

 

38. Marketplace de Mercats de Barcelona. 

Plataforma digital de venda en línia i servei a domicili per 

als mercats municipals. El servei estarà en funcionament 

el primer trimestre de 2021 

Guia 55 

mesures 

1er trimestre 

2021 

 

 

14B. Inversió en la remodelació i la millora dels 

mercats municipals 

També desplegarem el Pla de digitalització de la xarxa de 

mercats. 

Nova guia 

22 mesures 

 

 

17. Nou lloc web de Barcelona Activa i de recerca de 

feina 

Barcelona Activa ha estrenat un nou web per facilitar 

l’accés a tots els seus serveis a qui cerca feina, formació, 

vol emprendre o impulsar el seu negoci. Alhora, ha renovat 

la pàgina “Treball”, un espai enfocat a guiar les persones 

que estan en procés de cerca de feina o canvi professional 

per tots els recursos, programes i serveis que més 

s’ajustin a les seves necessitats. 

 

 

EMPRESA, 

TEI XIT 

PRODUCTIU, 

INDÚSTRIA 

Servei Inclou Futur 

Servei integral d’assessorament i d’acompanyament a la 

inclusió laboral dirigit a les empreses amb visió de futur i 

compromeses amb la inclusió laboral. El servei està format 

per un equip de professionals experts en l’àmbit de la 

inclusió laboral de la Xarxa per a la Inclusió Laboral de 

Barcelona (XIB). 

Mesura web 

 

 

Estratègia de reactivació i enfortiment de l’Economia 

Social i Solidària (ESS) per a la vida a la ciutat. 

#BcnESS2030 

Fruit del context actual, l’Estratègia Barcelona ESS 2030 

s’ha transformat també en una acció de reactivació i 

enfortiment de l’ESS. Es tracta d’un document consensuat 

que prioritza les línies de treball i els sectors d’activitat clau 

per a la ciutat en vista als propers deu anys. L’objectiu de 

l’estratègia és enfortir i fer créixer el teixit de l’ESS i, 

davant les conseqüències de la pandèmia, orientar la 

recuperació econòmica cap el bé comú, la dimensió 

col·lectiva i la solidaritat 

 

 

7- Reforç del Servei de Finançament Empresarial de 

Barcelona Activa. Suport a les persones treballadores 

autònomes, empreses i entitats en la cerca dels recursos 

f inancers necessaris per afrontar situacions de tensió de 

tresoreria o necessitats de f inançament a mitjà i llarg 

termini; i suport en la tramitació dels ajuts i f inançament 

covid-19. 
Guia 55 

mesures 

 

 

Servei d’atenció telefònica personalitzat de Barcelona 

Activa per resoldre dubtes o fer consultes sobre les ajudes 

econòmiques i els serveis d’assessorament per a persones 

treballadores, entitats i empreses. 

 

 

10. Assessorament per a empreses, entitats i persones 

treballadores autònomes. 

Per persones autònomes, una empreses o entitats de 

l’ESS, servei d’orientació en matèria de constitució, 
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f inançament, gestió del talent, transmissió, 

internacionalització o transformació digital. 

 

12. Punt de defensa de drets laborals. 

Servei gratuït d’assessorament personalitzat i d’atenció 

sobre drets laborals obert a totes les persones 

treballadores. 

 

 

13. Plans de reactivació empresarial Rethinking. 

Acompanyament personalitzat a petites empreses, start-

ups, persones treballadores autònomes, comerços i 

organitzacions de l’ESS en la definició d’un pla estratègic 

empresarial que els permeti accelerar la recuperació 

econòmica en el context post covid-19. 

 

 

14. Assessorament a persones emprenedores. 

Serveis d’Emprenedoria de Barcelona Activa que 

acompanyen i ajuden a les persones que volen un nou 

negoci. 

 

 

18B. BCN Safe City – Safe Visit. 

Oferim a les empreses vinculades a l’economia del visitant 

un servei d’assessorament en línia per conèixer quins són 

els protocols o mesures de seguretat sanitària més adients 

per a cada tipus de negoci. 

 

 

21. Assessorament en economia social i solidària 

(ESS). 

Posem al teu abast un servei especialitzat i personalitzat 

per informar i acompanyar les empreses de l’ESS: iniciar 

un projecte, millorar-lo, buscar-ne f inançament, etc. 

Comptem també amb un servei d’assessorament per a 

iniciatives del sector de les cures. 

 

 

41. Estratègia de reactivació i enfortiment de l’ESS per 

a la vida a la ciutat. 

Amb les entitats representatives de l’ESS agrupades sota 

l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT), han 

desenvolupat un procés participatiu i obert per definir els 

objectius i prioritats de l’ESS a Barcelona d’aquí al 2030.  

S’ha ampliat el debat per tal que l’estratègia resultant 

plantegi respostes a aquest nou escenari i horitzó. 

 

 

42. Directori en línia d’empreses d’ESS. 

Tota l’oferta de béns i serveis de les empreses d’economia 

social i solidària en un sol directori en línia on es pot trobar 

l’empresa d’aquest tipus que es cerca. 

 

 

43. Barcelona es referma com a seu del Mobile World 

Congress. 

Nou acord entre la Fundació Barcelona Mobile World 

Capital i la GSMA per prorrogar la celebració de 

l’esdeveniment tecnològic a la ciutat f ins al 2024 i per 

rellançar la propera edició, prevista per a l’any vinent. 

 

 

46. Discover Barcelona: Business tour & Networking. 

Activitat adreçada a la comunitat internacional per 

descobrir el potencial econòmic, empresarial i d’innovació 

de Barcelona i fer networking. Es programen dos o tres 

tours anuals. Info al web Barcelona International Welcome. 

 

 

9. Programa d’enfortiment per a organitzacions de 

l’ESS vinculades al sector del tèxtil 

Dins del programa “RevESStim el tèxtil”, impulsem un nou 

servei d’assessorament per a iniciatives del tèxtil amb 

mirada d’ESS per traçar un pla de treball personalitzat. A 

més, oferim un servei d’acompanyament a grups de 

costura de caràcter comunitari. 
Nova guia 

22 mesures 

 

 

10. Programa d’enfortiment per a organitzacions que 

presten serveis de cures i atenció a les persones 

A través de Barcelona Activa, enfortim el sector de les 

cures de la nostra ciutat i fomentem la intercooperació 

entre els actors. Oferim acompanyament tècnic en 

comunicació i màrqueting, organització interna, model de 
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negoci i viabilitat f inancera. 

 

11. Programa “3R: revisió, reinversió i reactivació” per 

a entitats de l’ESS 

Hem dissenyat un programa per donar suport a les 

organitzacions de l’ESS per fer front als efectes de la 

covid-19. Les acompanyem en àmbits com el disseny de 

serveis; de l’organització interna; de la comercialització o 

de la digitalització. 

Nova guia 

22 mesures 

Fins al juny 

2021 

 

 

COMER Ç, 

RESTAURACIÓ, 

CONSUM 

Espai Consum Responsable, ara també des de casa! 

L’Espai Consum Responsable promou una nova cultura de 

consum, conscient i compromesa, per tal d’incidir 

positivament en la qualitat de vida de les persones i el 

medi ambient. Durant el confinament, l’equipament va 

sumar-se al món virtual per ensenyar a la ciutadania com 

passar a l’acció i repensar maneres de viure i de consumir, 

i així tornar a una nova normalitat que posi la vida al 

centre. 

Mesura web  

 

26. Formació per a la transformació digital dels 

comerços. 

Dins del paquet de suport a la transformació digital del 

comerç i la restauració, Barcelona Activa ha elaborat un 

catàleg formatiu amb més de 50 cursos per seguir en línia 

a fi d’ajudar el teixit comercial i el sector de la restauració a 

fer el salt al món digital. També ofereix assessorament i 

suport a la transformació digital per a petit comerç i 

restauració, així com ajuts econòmics. 

Guia 55 

mesures 
 

 

39. Fira Mercat de Mercats 2020. 

Amb producte fresc i de proximitat, al novembre (dates a 

determinar) se celebrarà la 10a edició de la Fira Mercat de 

Mercats 

Guia 55 

mesures 

Novembre 

2020 

 

 

51. Pròrroga de les autoritzacions d’ampliació de 

l’espai públic destinat a terrasses. 

Els establiments comercials de proximitat i la restauració 

disposen de manera temporal i excepcional de més 

superfície per impulsar l’activitat econòmica i afavorir la 

recuperació de la vida de barri. Ara hem ampliat en un any 

el termini de les autoritzacions provisionals, que estaran 

permeses f ins al 31 de desembre de 2021, amb l’objectiu 

de facilitar l’activitat econòmica dels establiments. 

Guia 55 

mesures 

Fins el 31 

desembre 

2021 

 

 

12. “Comerç a punt” 

Ens apropem al teu comerç per assessorar-te. A través de 

Barcelona Activa, t’ajudem a definir una nova estratègia 

empresarial per redreçar el teu negoci, adoptar nous 

models de màrqueting o desenvolupar noves fórmules per 

incentivar la demanda. 

Nova guia 

22 mesures 

En marxa 

 

 

13. La ciutat de Nadal 

Les associacions de comerciants de la ciutat i l’Ajuntament 

organitzem activitats lúdiques i culturals per dinamitzar el 

comerç. A més, hem il·luminat 400 trams de carrer, 39 

mercats i pots guanyar premis comprant al barri amb el 

“Rasca de Nadal” 

Nova guia 

22 mesures 

Del 26 de 

novembre de 

2020 al 6 de 

gener de 2021 

 

 

16. “Dissenyem comerç” 

Hem impulsat el projecte “Dissenyem comerç” per implicar 

l’alumnat de centres de disseny de la ciutat en la definició i 

el desenvolupament de processos de transformació al 

comerç de proximitat basats en idees innovadores Nova guia 

22 mesures 

 

 

18. Campanya “Compra a prop” 

L’Ajuntament ha posat en marxa la campanya de 

comunicació “Compra a prop. Som comerç. Fem 

Barcelona” per visibilitzar els valors que aporta el comerç 

de proximitat i la restauració per a la ciutat. 

 

 
 

 

Nova planificació de festivals i grans esdeveniments 

de Barcelona 
Mesura web  
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TURISME,  

CULTURA, 

ESPORT 

L’agenda de reprogramacions de festivals i grans 

esdeveniments neix com a resposta a la demanda 

informativa dels diferents agents que organitzen activitats 

culturals a la ciutat. És un document viu i sotmès a 

possibles modif icacions fruit de l’evolució canviant del 

context actual. 

 

Seguiment de l’impacte de la covid-19 en el sector 

turístic 

L’Observatori del Turisme a Barcelona (OTB) supervisa i 

elabora informes que recullen els efectes de la covid-19 i 

les expectatives de futur en el sector turístic a escala 

mundial.  

 

 

Nou portal web informatiu de les mesures de suport al 

teixit cultural 

L’Institut de Cultura de Barcelona ha posat en marxa un 

nou portal web en el qual es pot trobar informació sobre 

les mesures que l’Ajuntament i altres administracions han 

pres per donar suport al sector cultural. Aquest mateix 

portal, a més, informarà sobre la reorganització del 

calendari dels esdeveniments culturals a la ciutat. 

 

 

Oficina Ciutadana de la Cultura 

L’Ajuntament de Barcelona transformarà els baixos del 

Palau de la Virreina (Rambla, 99), on ara hi ha l’of icina 

Tiquet Rambles, en la nova Oficina Ciutadana de la 

Cultura, un nou espai d’acollida per donar suport i 

assessorament al teixit cultural de la ciutat. 

 

 

22A. Oficina de l’esport de Barcelona 

Servei a través de l’Institut Barcelona Esports, que ofereix 

suport de manera gratuïta en la gestió de les seves 

activitats i projectes. L’Oficina compta amb un programa 

d’acompanyament i assessorament en la gestió dels 

diferents tràmits que fan les entitats amb les 

administracions públiques. 

Guia 55 

mesures 

 

 

33. Bonus Cultura. 

Amb l’objectiu d’incentivar el consum cultural de la 

ciutadania, hem llançat el Bonus Cultura, vàlid a tots els 

establiments i espais culturals de Barcelona adherits per 

a la compra d’entrades de teatre i cinema, música i llibres. 

El Bonus Cultura té un valor de 40 €, la persona usuària en 

paga 30 (a més d’un euro en concepte de despesa de 

gestió) i l’Ajuntament de Barcelona n’hi afegeix 10 €. 

 

 

34. Barcelona Marketplace. 

A través de Turisme de Barcelona, plataforma amb ofertes 

d’activitats, experiències organitzades i visites a la ciutat, 

ordenades per temàtiques i perfils: esport, cultura, 

propostes per fer en família... A preus especials per 

redescobrir Barcelona. 

 

 

35. Punt d’interès de ciutat. 

Webapp amb punts d’interès de la ciutat: districtes i barris, 

espais urbans, patrimoni cultural i arquitectònic, espais 

naturals, museus, oci i lleure, centres d’estudi, propostes 

per anar a comprar o fer esport... 

 

 

37. Rutes temàtiques per conèixer totes les 

Barcelones. 

Al Web de Turisme de Barcelona. Diverses rutes 

temàtiques de la ciutat des dels seus temps de colònia 

romana fins al seu actual caràcter modern, sense passar 

per alt la petjada que hi han deixat grans genis de l’art i la 

cultura.  

 

 

40. Noves activitats al Parc Güell, al Tibidabo, al Zoo i 

a l’Anella Olímpica. 

Espais de lleure, cultura i natura emblemàtics de la ciutat 

de Barcelona certif icats amb els segells de qualitat Global 

Safe Site per les mesures de prevenció. Oferta d’activitats 
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adaptada a la situació actual, amb noves experiències com 

visites guiades i activitat educatives 

 

OCUPACIÓ, 

FORMACIÓ, 

INSERCIÓ 

Pla de xoc per l’Ocupació. Pla d’impuls d’ocupació a la 

ciutat per fer front a l’impacte de la pandèmia, protegir el 

treball i fomentar els llocs de d’ocupació de qualitat, amb 

immediatesa i com a mesura extraordinària. Un pla de xoc 

que inclou 4,2M€ d’un fons Covid per fer front a la 

pandèmia i 1,8M que s’hi destinen a plans d’ocupació 

extraordinaris per contribuir a la recuperació social i 

econòmica de la ciutat. 

Mesura web 

6M€  

 

Equip d’Assessorament Laboral de l’Institut Municipal 

de Persones amb Discapacitat  

Assessorament i atenció social i emocional a treballadors i 

treballadores amb discapacitat i a persones que cerquen 

ocupació. Amb cita prèvia i per telèfon 

 

 

Accés a ofertes de feina 

La Plataforma Empresa-Ocupació és l’eina de Barcelona 

Activa per cercar candidats i candidates per a les vacants 

laborals que les empreses de la ciutat necessiten cobrir. 

 

 

Assessoria laboral adreçada a joves 

Servei especialitzat gratuït, individualitzat i confidencial 

adreçat a joves de f ins a 35 anys, on: 

 

 

11. Servei per a l’orientació professional i la recerca de 

feina. 

A través de Barcelona Activa, equip d’orientació que 

assessorarà en la formació que millor s’adapta a les 

necessitats de les persones i a les oportunitats del mercat 

de treball. 

Guia 55 

mesures 
 

 

15. Bizbarcelona i Saló de l’Ocupació 2020. 

Amb format presencial i virtual. Eines, recursos, orientació 

i propostes formatives d’utilitat per a persones 

emprenedores, autònomes, pimes, startups i tothom qui 

cerqui feina, un canvi professional o treballar pel seu 

compte. 

Del 21 al 23 

de setembre 

2020 

 

 

22B. Oficina de l’esport de Barcelona 

També  ofereix un programa de formació en matèries 

laborals, jurídiques, comptables, de comunicació i de 

gestió mediambiental 

Guia 55 

mesures 

 

 

24. Formació tecnològica per a tothom al Cibernàrium. 

Per a persones que necessiten o volen formació 

tecnològica en línia per seguir millorant les seves 

competències tecnològiques i digitals. 

 

 

25. IT Academy de Cibernàrium. 

Formació avançada gratuïta de programació w eb (back-

end Java, front-end, .NET i Android) per persones que 

volen o necessiten reconvertir-se o trobar feina en el 

sector de les TIC. Amb un innovador mètode 

d’autoaprenentatge personalitzat i un servei de mentoria 

experta que acompanya les persones al llarg de tot el 

procés, l’IT Academy també ofereix assessorament i 

eines per a la recerca de feina. 

 

 

27. Formació en línia per a professionals i empreses. 

Diferents tipologies de formació en línia de Barcelona 

Activa per a professionals i empreses. 

 

 

30. Reskilling Activa. 

Accions formatives tecnicoprofessionals de curta durada, 

en format en línia i presencial, per millorar l’ocupabilitat 

dels treballadors i les treballadores, en professions amb 

alta demanda per part de sectors estratègics com la 

indústria i l’energia, la salut i les cures, la logística o la 

informàtica i les comunicacions. 

 

 

31. Webinars Mercabarna. 

Formacions en línia gratuïtes dirigides sobretot a 

professionals del comerç alimentari sobre el coneixement, 
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el tractament i el cuinat del producte fresc (peix, carn, 

fruites i hortalisses) i les f lors. 

 

32. Formació a Mercabarna. 

Cursos semipresencials de diferents especialitats 

(xarcuteria, carnisseria, peixateria, manipulació d’aliments, 

conducció de carretons...) bonif icats per a les persones en 

situació d’atur. 

 

 

45. Barcelona Expat Week. 

Punt de trobada per a l’ecosistema del talent internacional 

de Barcelona, amb un programa setmanal d’activitats com 

tallers, meet&share i w ebinars. Alhora, s’estrenarà una 

plataforma virtual per a la interacció i intercanvi entre els 

membres de la comunitat. 

Guia 55 

mesures 

Del 19 al 23 

d’octubre de 

2020, 

 

 

8. “Camí de la solidesa” 

Hem encetat una nova edició del programa d’enfortiment 

“Camí de la  solidesa” per a organitzacions de l’ESS 

gestionades i liderades per dones, o bé que apostin per 

formar treballadores en càrrecs de responsabilitat. Inclou 

formació i acompanyament. 

Del gener al 

juliol 2021 
 

 

19. Programa d’oportunitats professionals als mercats 

municipals i al comerç de proximitat de Barcelona 

Amb Barcelona Activa, Mercabarna i l’IMMB, donem 

resposta a la necessitat de relleu generacional als 

mercats. S’adreça a joves de 18 a 29 anys, amb l’ESO, el 

batxillerat i cicles de grau mitjà, o sense. Oferim orientació 

i formació en diverses especialitats de comerç alimentari. 

Nova guia 

22 mesures 

Contractació 

oberta entre 

des210 i 

gener21 

 

 

20. Formació de Mercabarna 

Mercabarna ofereix cursos semipresencials de diferents 

especialitats com ara xarcuteria, carnisseria, peixateria, 

manipulació d’aliments o conducció de carretons. Les 

formacions són bonif icades per a persones en situació 

d’atur. 

Nova guia 

22 mesures 

A partir 

desembre 

2020 

 

 

21. Formació especialitzada per a iniciatives de l’ESS 

del sector tèxtil 

A través del programa “RevESStim el tèxtil”, hem 

programat una sèrie de formacions especialitzades per a 

iniciatives del tèxtil amb sessions enfocades a la 

sostenibilitat o formacions tècniques específ iques en 

generació de productes tèxtils, entre d’altres 

Nova guia 

22 mesures 
 

 
EDUCACIÓ 

22. “UniversitàriESS” 

Oferim formació i acompanyament a l’alumnat perquè 

pugui desenvolupar una formació pràctica i vivencial sobre 

els elements clau que s’han de tenir en compte a l’hora de 

crear i gestionar una cooperativa en l’àmbit d’intervenció 

de les facultats. 

Nova guia 

22 mesures 
 

 
SERVEIS SOCIALS 

I VULNERABILITAT 

Adaptació del Pla de Barris per donar resposta integral 

a la crisi socioeconòmica generada per la Covid-19 

El Pla de Barris ha adaptat els diferents programes en els 

barris on es desplega per fer front de forma integral a la 

crisi generada per la COVID-19. Les diferents accions que 

s’estan duent a terme s’han reorientat essencialment en 

donar resposta a problemes socioeconòmics, educatius, 

de lleure i de capacitació digital així com vinculats a les 

cures en l’àmbit de la família.  

Mesura web  

 

SERVEIS A LES 

PERSONES: 

 

GENT GRAN, 

JOVENTUT,  

INFÀNCIA, 

ADOLESCÈNCIA... 

Espais de canguratge per facilitar la conciliació 

laboral, familiar i personal. 

Nou servei de canguratge anomenat ‘Projecte Concilia’ 

funcionarà en un primer moment com a prova pilot durant 

cinc mesos amb l’objectiu de facilitar la conciliació laboral, 

familiar i personal en zones de la ciutat amb menor renta i 

que formen part del Pla de Barris. Servei actiu entre les 

8.00 i les 20.00 hores, durant els set dies de la setmana. 

S'atendran especialment les sol·licituds de les famílies 

monomarentals amb pocs recursos econòmics, amb una 

Mesura web 

Setembre 

2020 a 31 

gener 2021 
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xarxa comunitària dèbil. Seran gestionats per una vintena 

d’educadors i educadores. 

 

Atenció ciutadana per telèfon 

El telèfon 010 gratuït resol directament els tràmits, facilita 

informació o indica com tramitar per Internet. Si, tot i així, 

no s'ha pogut resoldre la demanda per telèfon o Internet, 

es facilita el canal d'atenció especialitzat per atendre la 

informació o tramitació sol·licitada. 

Mesura web  

 

23. Servei d’informació i consultes ciutadanes sobre la 

contractació de productes financers. 

Via OMIC. El Servei atén consultes sobre contractes 

bancaris, comissions, targetes bancàries, préstecs 

hipotecaris, registres d’impagats, crèdits al consum i altres 

tipus de relacions de consum amb les entitats de crèdit i de 

serveis f inancers. Guia 55 

mesures 

 

 

44. Barcelona International Welcome. 

Plataforma amb tota la informació i recursos per facilitar 

l’arribada i la instal·lació a la ciutat de talent internacional. 

El portal inclou els tràmits que s’han de fer i una àmplia 

oferta d’activitats durant tot l’any perquè els visitants 

coneguin l’oferta de la ciutat, facin nous contactes i es 

converteixin en nous ciutadans i ciutadanes de Barcelona. 

 

 
FEMINISME I 

LGTBI  

Nova edició del programa “Dones amunt”  per combatre 

la precarietat i facilitar l'empoderament, amb la confecció 

de cinc nous grups de dones als barris de Ciutat 

Meridiana, Besòs, Roquetes, el Poble-sec i el Raval o 

Trinitat Vella. 

Mesura web 

finals 2020 i 

principis 2021 

 

 HABITATGE 

9. Servei d’Orientació Jurídica per a empreses i 

persones treballadores autònomes per fer front al 

pagament del lloguer. A través del Col·legi de l’Advocacia 

de Barcelona, per resoldre dif icultats derivades dels 

efectes de la covid-19 a l’hora de fer front al cànon de 

lloguer, en el cas que no s’hagi pogut assolir cap acord. 

Guia 55 

mesures 
 

 

ESPAI PÚBLIC I 

MOBILITAT 

Guia de recursos per organitzar actes a la via pública i 

als equipaments 

L’objectiu d’aquesta guia ha estat generar un document 

que analitzi les problemàtiques específ iques de cada 

tipologia d’aquests actes culturals, per extreure’n un seguit 

de criteris que permetin dur-les a terme de manera 

adaptada a les mesures bàsiques de protecció i prevenció 

davant de possibles contagis de covid-19 

Mesura web 

 

 

Acord per consolidar el 22@ i adaptar-lo a les noves 

necessitats 

Actualització del full de ruta del 22@ conjuntament amb 

ERC per desenvolupar el pacte signat amb els actors 

veïnals, socials, empresarials i acadèmics per afavorir la 

transformació urbana, el potencial econòmic i el nou 

planejament de tot l’àmbit del 22@. Actuacions en els 

camps de l’habitatge, l’activitat empresarial, el patrimoni 

industrial, l’urbanisme i l’entorn. Destaca la dinamització 

d’1milió de metres quadrats de sostre productiu per a nous 

projectes empresarials, que permetran generar uns 

seixanta mil llocs de treball. 

 

 

Campanya Baixa a la Rambla 

L’Ajuntament de Barcelona i l’associació Amics de La 

Rambla han presentat la primera edició de la campanya 

“Baixa a La Rambla”. Es tracta d’una iniciativa que pretén 

que la ciutadania torni a retrobar amb aquest espai 

emblemàtic de la ciutat. La campanya contempla tot un 

seguit d’activitats diàries d’oci adreçades als públics de 

totes les edats, que han estat organitzades pels principals 

agents de La Rambla i del Casc Antic 

 

 
18A. BCN Safe City – Safe Visit. 

Barcelona ha posat en marxa un servei d’informació sobre 

Guia 55 

mesures 
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els protocols que donen prioritat a la salut i la mobilitat de 

les persones en els espais públics, equipaments i 

instal·lacions de la ciutat 

 

36. Barcelona Panoràmica. 

El bus turístic de Barcelona ha posat en marxa una ruta 

panoràmica diürna adreçada al públic local i a preus 

reduïts. Els busos fan un itinerari de prop de dues hores 

per diversos barris de la ciutat durant els caps de 

setmana de juliol, agost i setembre perquè la ciutadania de 

Barcelona en gaudeixi després de la inactivitat forçada de 

l’etapa de confinament. 

Guia 55 

mesures 

Juliol, agost i 

setembre 

2020 

 

 

47. Targetes d’aparcament. 

Degut als canvis en la mobilitat del vehicle privat per raons 

professionals o personals, provocades pels efectes de la 

pandèmia, la targeta d’aparcament Bonus Card permet 

entrades i sortides il·limitades per 15 o 30 dies consecutius 

a l’aparcament de la Xarxa d’Aparcaments B:SM. Tria 

l’aparcament que vols, reserva els dies que necessites 

i entra i surt quan vulguis, al millor preu i amb garantia de 

plaça. Amb un 20% de descompte si la compres en línia 

utilitzant el codi bsmle20. 

Guia 55 

mesures 
 

 

14A. Inversió en la remodelació i la millora dels 

mercats municipals 

A través de l’IMMB, estem duent a terme projectes de 

remodelació al Mercat de l’Abaceria i al Mercat de Sant 

Andreu. També iniciarem obres als Mercats d’Horta i 

Montserrat. 

Nova guia 

22 mesures 
 

 

SOSTENIBILITAT 

AMBIEN TAL I 

TRANSICIÓ 

ENERGÈTICA 

19. Compromís per a la Sostenibilitat Turística 

Barcelona Biosphere. 

Aquesta iniciativa reconeix els operadors turístics que 

aposten per una gestió responsable d’acord amb uns 

requisits basats en els ODS de les Nacions Unides. A 

partir del compromís de l’operador s’ofereix formació i 

assessorament per fer un pla de millora que li permeti 

obtenir el distintiu i així atraure nous públics i millorar el 

seu posicionament. Incorpora formació específ ica en 

protocols de prevenció covid-19. 

Guia 55 

mesures 
 

 

15. Impuls als projectes “Plàstic zero” i “Comerciants 

verds” 

Mitjançant l’IMMB, hem posat en marxa diverses accions 

enfocades a promoure la sostenibilitat, com els projectes 

“Plàstic zero” o “Comerciants verds”. Busquem reduir el 

plàstic d’un sol ús i potenciar el producte ecològic i de 

proximitat. 

Nova guia 

22 mesures 
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2. L’Hospitalet de Llobregat 

 

Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 

Comarca Barcelonès Habitants (2019) 264.923 hab 

Iniciativa Pacte de Ciutat. L’Hospitalet, 2020-2023  

Tipus d’iniciativa Pacte de ciutat Data aprovació/inici 20 juliol 2020 

Press. destinat (2020) 1.500.000€ Press. destinat (2021) TOTAL: 259.340.000€ 

Fonts d’informació 

Web municipal - Coronavirus 

Mesures adoptades Covid19 

Pacte de Ciutat. L’Hospitalet, 2020 - 2023 

Notícia w eb – Pressupost 2021 

Agents implicats i governança 

Signants 

Grups polítics municipals 

Ajuntament 

Òrgans de representació ciutadania (Consell de Ciutat) 

Agents Pacte Local per l’Ocupació  (UGT, CCOO, 

PIMEC, AEBALL) 

Direcció/coordinació Els signants 

Participació 

Agents sector econòmic, social, cultural i educatiu 

Teixit associatiu, agents comunitaris  i moviments 

veïnals (Federació d’AAVVs)  

Relació de mesures i actuacions implementades 

Dest. Temàtica Mesura Temporalitat Pressupost 

 OBSERVACIONS 

- Derivat de la crisis social i econòmica d’aquesta pandèmia 

neix el PACTE DE CIUTAT 2020-2023, aprovat el 29 d’abril 

de 2020 al Ple del Consistori. 

- Resum força visual dels principals indicadors de ciutat 

covid19 a web específ ica municipal del coronavirus (Apartat 

Xifres Municipals). 

- No especif icació concreta entre cada mesura i la seva 

destinació econòmica. 

  

 

SEGUIMEN T DEL 

PLA I 

TRANSPARÈNCIA 

75 Increment dels canals de comunicació amb la 

ciutadania. S’ha posat en marxa un nou espai dedicat al 

coronavirus dins del web municipal 

  

 

SIMPLIFICACIÓ 

ADMINISTRATIVA 

I GESTIÓ DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

22. Establiment del sistema de teletreball per als 

treballadors i treballadores municipals i de la gestió de 

servei a la ciutadania. En aquests moments hi ha 1.000 

professionals teletreballant i prop de 500 que treballen de 

forma presencial. 

  

 

23. Protecció dels treballadors i treballadores 

essencials. S’han distribuït entre el personal municipal que 

presta serveis essencials —policia local, Protecció Civil, 

serveis socials i personal funerari— equips de protecció 

individual com ara mascaretes, bates, ulleres, guants i gel 

desinfectant hidroalcohòlic… 

  

 
25. S’ha realitzat difusió i comunicació de la informació 

sobre Covid-19 a través de la intranet municipal. 
  

 

27. Telèfon d’atenció psicológica per treballadors 

públics. Els treballadors municipals tenen a la seva 

disposició el telèfon d’atenció psicològica que ha activat la 

Diputació de Barcelona per al personal laboral que presta 

serveis essencials. 

  

 

31. Coordinació amb els agents socials per analitzar 

l’evolució de la situació i de les mesures que cal 

emprendre posteriorment. L’Ajuntament, els sindicats 

UGT i CCOO i de les patronals AEBALL i PIMEC treballen 

de forma coordinada l’anàlisi dels efectes sobre l’economia 

de la situació d’alarma a causa de la Covid-19, en el marc 

  

https://coronavirus.l-h.cat/
https://lh-on.cat/documents/MESURES_covid_2020_CAT.pdf
https://coronavirus.l-h.cat/docs/PACTE_presentacio_011220.pdf
http://www.l-h.cat/detallNoticia.aspx?1WU3VGyDtp2eFqMU2aAttW0T4UBeRYKJnjIGNfqomq2gqazB
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDUwOTNiYjEtNTQ1Ni00YTFkLWJiNmUtMWY4NDZiNDRjZTI0IiwidCI6IjQ2YjgwZjFlLWYwZjEtNDE2MC04MDc3LTliZDM5NDdhZTMzMCIsImMiOjl9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDUwOTNiYjEtNTQ1Ni00YTFkLWJiNmUtMWY4NDZiNDRjZTI0IiwidCI6IjQ2YjgwZjFlLWYwZjEtNDE2MC04MDc3LTliZDM5NDdhZTMzMCIsImMiOjl9
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del Pacte local per l’ocupació de L’Hospitalet. 

 
50 Gestió i desenvolupament de les noves mesures de 

flexibilització de la fase 0 (a partir del 18 maig). 
  

 
51 Gestió i desenvolupament de la Fase 1 del pla de 

desescalada (a partir del 25 maig). 
  

 
52 Gestió i desenvolupament de la Fase 2 del pla de 

desescalada (a partir del 8 de juny) 
  

 
53 Gestió i desenvolupament de la Nova normalitat. 

L’últim pas de la desescalada a Catalunya. 
  

 

80 Pacte de ciutat 

En el Ple municipal del 29 d’abril es va proposar un pacte 

local de ciutat amb les diferents forces polítiques, teixit 

econòmic i social… al més ampli possible per abordar el 

futur de L’Hospitalet després d’aquesta crisi. 

  

 

AJUTS 

ECONÒMICS I 

FINANÇAMENT 

28 El primer Ple virtual, el 29 d’abril, va aprovar destinar 

1,5 milions d’euros a pal·liar els efectes del 

coronavirus.. 

  

 

38 Suport econòmic a les associacions de la ciutat. Des 

dels ajuntaments s’ha negociat amb una entitat bancària 

una línia de crèdits tous perquè puguin afrontar les seves 

necessitats. 

  

 

FISCALITAT 

29 Modificació dels terminis de pagament dels 

principals tributs i suspensió de les quotes de diferents 

serveis municipals. S’han modif icat els terminis de 

pagament dels principals tributs, IBI i IVTM. Les quotes de 

les escoles bressol, l’Escola Municipal de Música-Centre de 

les Arts i poliesportius municipals han quedat suspeses 

mentre no hi hagi activitat i se’n retornarà la part 

proporcional corresponent al mes de març. Quant a les 

taxes que corresponen a les terrasses i als vetlladors de 

bars i restaurants i les que s’apliquen en els mercats 

ambulants, es reduirà de les quotes la part corresponent al 

temps durant el qual l’activitat o el servei han estat 

suspesos i/o tancats 

  

 

37 Reducció de taxes de mercats ambulants i de 

parades de complements. Pel que fa a les taxes de 

mercats ambulants i de les parades de complements dels 

mercats, se’n reduirà de les quotes la part corresponent al 

temps durant el qual l’activitat o el servei ha estat suspès i/o 

tancat. 

  

 
DIGITALITZACIÓ I 

CONNEXIÓ 

54 L’Ajuntament farà arribar a 500 fam ílies de la ciutat 

routers de connexió a wifi i targetes SIM per garantir la 

connectivitat a les llars més vulnerables, juntament amb 180 

tauletes que proporciona Proinfància. 

  

 

EMPRESA, 

TEI XIT 

PRODUCTIU, 

INDÚSTRIA 

30. Posada en marxa d’una línia de telè fon gratuïta per a 

autònoms i empreses. 
  

 

32 Obert un tràmit en línia perquè els restaurants 

puguin vendre menjar a domicili. 
  

 

33 Llista actualitzada de bars i restaurants de la ciutat 

que ofereixen servei de menjar a domicili (publicada al 

web de dinamització local i difosa per les xarxes socials). 

  

 

35 Contractació. S’està realitzant un estudi individualitzat 

de cada contracte per adaptar-lo a la normativa amb 

l’objectiu de vetllar pel manteniment de tots els llocs de 

treball. 

  

 
COMER Ç, 

RESTAURACIÓ, 

CONSUM 

36 Mercats municipals per garantir el subministrament 

d’aliments frescos. Els vuit mercats municipals es 

mantenen oberts de dilluns a dissabte en horari de matí —

de 8 a 13 hores— per garantir el subministrament 

d’aliments a la ciutadania. 

  

 

39 Nova línia d’atenció telefònica per al comerç local. 

L’Ajuntament de L’Hospitalet posa a disposició dels 

establiments comercials de la ciutat el número de telèfon 93 
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402 60 24 per atendre tot tipus de consultes i resoldre 

dubtes relacionats amb l’activitat comercial. 

 

TURISME,  

CULTURA, 

ESPORT 

60 La cultura no s’atura. Equipaments i entitats culturals 

de la ciutat segueixen programant i recomanant activitats a 

distància: concerts via streaming, exposicions virtuals, 

llibres electrònics, arts escèniques. L’oferta es pot consultar 

a les xarxes socials de @LHCultura. Servei de préstec de 

llibres electrònics a Biblioteques. 

  

 

61 El servei de consulta de l’Arxiu municipal es torna a 

obrir el 4 de maig per procedir a la digitalització de la 

documentació sol·licitada i donar accés telemàticament f ins 

a un màxim de 25 documents. 

  

 
62 Campanyes del Museu de L’Hospitalet: “Memòria 

d’una pandèmia” i “Museus per la igualtat”. 
  

 

63 Mostra Virtual de Teatre Aficionat. Vuit companyies de 

la ciutat han preparat peces curtes per compartir a les 

xarxes socials de CulturaLH els dies 6 i 7 de juny. 

  

 

64 Projecte Recuperart-19 per millorar l’estat emocional 

dels sanitaris El Museu de L’Hospitalet participa en el 

projecte Recuperart-19 dirigit al col·lectiu sanitari per tractar 

les seqüeles emocionals que la crisi de la Covid-19 ha 

deixat en els professionals. El programa compta amb els  

museus com a entorns positius de reflexió i millora del 

benestar emocional. 

  

 

65 Activitats per gaudir de l’estiu a la ciutat L’Àrea 

d’Educació, Innovació i Cultura organitza activitats per 

gaudir d’un estiu a la ciutat, adaptades a les necessitats de 

seguretat actual. 

  

 66 Animació al carrer amb els Rolling Vibes   

 

67 L’esport es mou. Equipaments i entitats esportives de 

L’Hospitalet ofereixen als abonats, socis i ciutadania en 

general activitats a distància: classes dirigides (zumba, 

circuits d’entrenament, ioga...), missatges, entrevistes 

virtuals, etc. L’oferta es pot consultar a les xarxes socials de 

@lhesport. Es manté l’atenció telefònica al 93 402 60 76. 

  

 

68 L’H esport a l’aire lliure Es posa en marxa un nou 

programa d’activitat física per a tots els públics que es farà 

en parcs i altres espais a l’aire lliure de la ciutat 

  

 

OCUPACIÓ, 

FORMACIÓ, 

INSERCIÓ 

34. Gornal Activa amplia l’oferta de formació en línia per 

a persones emprenedores i pimes. Als cinc cursos en 

línia que formen part del catàleg de formació per a pimes i 

persones emprenedores, de la Diputació de Barcelona, s’hi 

afegeixen 10 cursos més que s’inclouran al nou catàleg de 

formació per a persones emprenedores “Forma’t per 

emprendre”, un itinerari formatiu que recollirà tots els cursos 

que s’impartiran des de Gornal Activa a partir del mes de 

maig i durant tot el 2020. 

  

 

40 Nova línia telefònica d’atenció a persones aturades o 

en situació de millora de feina L’Ajuntament de 

L’Hospitalet —per mitjà de l’Àrea d’Ocupació, Empresa, 

Turisme i Economia Social— ha activat el telèfon gratuït 

900 924 879 per atendre consultes i resoldre dubtes 

relacionats amb l’ocupació laboral. 

  

 

41 Borsa de treball telemática El Servei Local d’Ocupació 

posa a disposició de la ciutadania la versió telemàtica de la 

borsa de treball per simplif icar i millorar l’atenció a les noves 

altes a la borsa, 

  

 EDUCACIÓ 

55 Els programes i projectes educatius que impulsa 

l’Ajuntament continuen oferint activitats adaptades a la 

realitat actual. El programa d’auxiliars de conversa, el Pla 

educatiu d’entorn i el projecte Tàndem es desenvolupen en 

suport digital mantenint el contacte i realitzant diferents 

activitats en línia amb l’alumnat dels centres que hi 
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participen. 

 

56 Centre de Normalització Lingüística (CNL) de 

L’Hospitalet. El CNL ha adaptat part de l’activitat per oferir-

la en línia. L’oferta virtual s’ofereix en tres camps: formació, 

voluntariat per la llengua i assessorament i correcció de 

textos. 

  

 

57 Guia dels centres educatius de L’Hospitalet. Curs 

2020-2021. El Servei d’Educació de l’Ajuntament ha 

publicat i distribuït la Guia dels centres educatius de 

L’Hospitalet. Curs 2020-2021, 

  

 

58 Informació en línia del procés de preinscripció 

escolar 2020-2021 d’educació infantil, primària, ESO, 

batxillerat, FP i escoles bressol municipals. 

  

 

59 Programa d’auxiliars de conversa en anglès  La 4a 

trobada anual Acting Together organitzada amb l’alumnat 

de 4t d’ESO que participa en el programa d’auxiliars de 

conversa en anglès es fa de forma virtual el 3 de juny. 

  

 

70 Programa d’orientació acadèmica. 

Es manté el programa d’orientac ió acadèmica per a 

l’alumnat de 4t d’ESO, a través de xerrades que imparteixen 

les professionals de l’Oficina Jove a través de Google Meet, 

la plataforma de contacte amb l’alumnat que utilitzen la 

majoria de centres educatius. 

  

 

SALUT i  

EMERGÈNCIA 

SOCIAL I 

SANITÀRIA 

14. Coordinació amb CatSalut en atenció sanitària i suport 

a la posada en marxa d’equipaments temporals en 

pavellons i hotels que es posen a disposició del sistema 

sanitari. 

  

 

15. Cerca i posada a disposició als nostres hospitals de 

referència de perfils professionals adients. 9 metges i 

més de 40 auxiliars d’infermeria. 

  

 

16. Protecció Civil dona suport amb repartiment de 

material i tasques de desinfecció. L’equip de Protecció 

Civil ha repartit més de 80.000 elements de material sanitari 

(guants, màscares, bates i protectors per a residents i 

persones cuidadores) en hospitals i residències de gent 

gran i persones amb discapacitat. 

  

 19. Campanyes de donació de sang.   

 

20. Serveis de protecció d’animals, salut ambiental i 

salut comunitària. 

L’Ajuntament garanteix el servei de protecció dels animals  

de companyia. També garanteix la desinsectació i 

desinfecció, el servei de seguretat alimentària i el servei de 

salut comunitària, quan es determina que és imprescindible 

i inajornable l’actuació. 

  

 

21. Repartiment —de manera individualitzada a 

domicili— de 85.000 mascaretes  reutilitzables a les 

persones de més de 70 anys i a infants i adolescents de 3 a 

14 anys, dos dels col·lectius més vulnerables al virus. 

  

 

SERVEIS 

SOCIALS I 

VULNERABILITAT 

1. Es manté l’atenció permanent per part dels Serveis 

Socials municipals. 
  

 
2. Coordinació dels Serveis Socials municipals, CAP i 

hospitals. 
  

 
3. Dispositiu especial d’atenció a les persones 

dependents. 
  

 
4. Distribució de 7.000 targetes moneder de les beques 

menjador. 
  

 5. Es garanteix l’alimentació com a necessitat bàsica.  700.000€ 

 
6. Atenció personalitzada per a les persones usuàries 

dels centres de dia. 
  

 7. Reforç del Servei de Teleassistència.   
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8. Suport a les residències de gent gran de la ciutat. 

Seguiment telefònic diari de la situació de cadascuna de les 

residències de la ciutat, s’ha demanat a l’exèrcit que 

desinfecti les instal·lacions de totes les residències; se’ls ha 

ofert una borsa de treballadors per poder cobrir les baixes 

de personal, tests de detecció ràpida de coronavirus i 

equips de protecció procedents de la DIBA. 

  

 

9. Coordinació suport a les persones vulnerables en les 

seves necessitats bàsiques . A través dels Voluntaris de 

L’H, es dona suport als col·lectius de risc per tal de portar la 

compra a casa seva, baixar les escombraries, adquirir 

medicaments, etc. 

  

 
10. Campanya de trucades a persones majors de 65 

anys que viuen soles i a diferents col·lectius. 
  

 

11. Suport a les persones sense llar. Els ajuntaments de 

L’Hospitalet i Barcelona han establert una línia de treball per 

reservar al pavelló de la Fira unes places per a persones 

procedents del nostre municipi. 

  

 

48 Gestió de les mediacions amb les comunitats. Des 

del Servei de Convivència i Civisme, s’ha actuat eficaçment 

en conflictes de convivència personal i veïnal buscant 

solucions de mediació i acord, sobretot per qüestions de 

sorolls i molèsties. 

  

 

SERVEIS A LES 

PERSONES: 

 

GENT GRAN, 

JOVENTUT,  

INFÀNCIA, 

ADOLESCÈNCIA... 

18. Atenció psicològica a la ciutadania. 

L’Ajuntament ha habilitat el telèfon gratuït 900 922 272 per 

donar suport emocional i psicològic a la ciutadania. Aquesta 

iniciativa ha estat possible gràcies a l’acord a què s’ha 

arribat amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. 

  

 

69 Joventut en xarxa. L’Oficina Jove continua en marxa, 

telefònicament, fent atencions individualitzades per atendre 

els dubtes i fer orientació d’àmbit laboral i formatiu.  

  

 
71 Procés participatiu per al Pla local de joventut 2020-

2023. 
  

 

72 Programa de referents d’ocupació juvenil. Es vol 

ajudar i assessorar els joves de 16 a 29 anys a accedir al 

mercat de treball i a la formació. 

  

 

73 Temps de lleure en confinament. S’han posat en 

marxa al Facebook de Joventut activitats virtuals de lleure 

per a infants, creades i exposades per les entitats juvenils i 

de lleure de la ciutat. 

  

 
74 Casals d’estiu Més de 4.000 infants i joves de 

L’Hospitalet participen en les activitats i casals d’estiu. 
  

 

78 Nou servei de streaming per les bodes civils 

L’Ajuntament de L’Hospitalet posa en marxa un servei de 

streaming per facilitar el seguiment de les cerimònies als 

convidats de les bodes civils que es realitzen al Palauet de 

Can Buxeres. 

  

 
FEMINISME I 

LGTBI  

12. Atenció a les dones que pateixen violència de 

gènere. Coordinació amb els serveis de tota la xarxa per 

donar resposta a les situacions que van sorgint. Es dona 

suport a les activitats on line organitzades pel Dia 

Internacional contra l’LGTBI-fòbia (manifest i vídeo de les 

entitats Alise, Bruixes, LHorgull i Observatori contra 

l’Homofòbia i altres iniciatives a les xarxes). 

  

 
TEI XIT 

ASSOCIATIU I 

DINAMITZACIÓ 

SOCIAL 

76 El Llibre de les Emocions, un espai virtual on 

expressar-se. Espai virtual on tothom que ho desitgi pot 

escriure missatges d’esperança, canalitzar sentiments i 

compartir bons desitjos, 

  

 

77 Campanya “Estem units en això”. Persones rellevants 

de la ciutat, procedents del món de la cultura i de les  

entitats, han enregistrat petits vídeos que es difonen a 

través dels diferents perfils institucionals, on expliquen 

breument com viuen el confinament i animen la resta de la 
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ciutadania a romandre tancats a casa. S’han recollit més de 

200 vídeos. 

 

79 Homenatge als col·lectius que han lluitat contra la 

Covid-19 Cines Filmax Gran Via i Ajuntament han 

homenatjat els col·lectius que han contribuït a pal·liar els 

efectes de la Covid-19 

  

 HABITATGE 

13. Suport als llogaters dels habitatges socials. 

Per tal de facilitar la situació de les famílies més vulnerables 

que ocupen habitatges de lloguer propietat de l’Ajuntament: 

1) moratòria en el pagament dels lloguers i/o reducció del 

50 % del lloguer per a aquelles persones que no puguin fer 

front als pagaments durant un màxim de 4 mesos. 

2) S’ha suspès automàticament a la resta de propietaris el 

pagament de les seves rendes, mentre duri l’estat d’alarma, 

i es difereix el pagament, un cop passi aquesta situació, 

durant un màxim de 3 anys. 

  

 

ESPAI PÚBLIC I 

MOBILITAT 

17. Repartiment de 80.000 mascaretes als transports 

públics per evitar contagis. 
  

 

26. Mesures de neteja extraordinària dels centres de 

treball municipals. S’ha reforçat la neteja dels espais 

municipals amb personal que realitza tasques presencials 

en els casos on el personal manifestava símptomes. 

  

 

42 La Guàrdia Urbana ha posat l’èmfasi principalment 

en la informació, evitant aglomeracions, controlant 

especialment els espais públics i evitant els desplaçaments 

no autoritzats a peu o en vehicles. També ha actuat en el 

control d’establiments i activitats econòmiques. 

  

 

43 Suspensió del pagament en les zones d’aparcament 

regulat i del règim sancionador de les zones de baixes 

emissions. L’Ajuntament ha suspès el pagament en les 

zones d’aparcament regulat (AIRE), zones blaves i verdes 

de la ciutat mentre duri la situació d’alarma. 

  

 

44 Modificació del pla de neteja de la ciutat. S’ha 

modificat el Pla de serveis de neteja viària i recollida de 

brossa i el Pla de serveis de manteniment de zones verdes, 

parcs i jardins de la ciutat, per tal de garantir el bon estat de 

la ciutat. 

  

 

45 Desinfecció dels espais públics per la UME i 

Protecció Civil. L’Ajuntament va demanar la presència de 

la Unitat Militar d’Emergències (UME) per tal de reforçar la 

neteja en l’espai públic i en especial dels entorns d’hospitals 

i residències de la gent gran i de discapacitats de la ciutat i 

parades de transport públic. 

  

 
46 Paralització obres a l’espai públic durant 

confinament. 
  

 

47 Serveis funeraris/cementiri. S’han hagut d’adaptar els 

serveis funeraris a les mesures excepcionals de l’estat 

d’alarma pel que fa a la prohibició de vetlles i cerimònies 

fúnebres i la celebració de cultes religiosos. A causa de 

l’increment d’incineracions, l’Ajuntament ha posat en marxa 

un contracte d’adquisició per dotar el cementiri de 179 nous 

columbaris per dipositar-hi les urnes funeràries. 

  

 

49 Fase 0 del pla de desescalada. Per tal de preservar la 

salut de la població durant el procés de desescalada, 

l’Ajuntament activa diferents mesures, entre les quals 

destaquen: l’obertura de parcs, la senyalització de voreres i 

de passos de vianants, l’ampliació de la xarxa de carrils bici 

i el reforç del servei d’informadors. 
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3. Terrassa  

 

Ajuntament de Terrassa 

Comarca Vallès Occidental Habitants (2019) 220.556 hab 

Iniciativa Pla de mesures socioeconòmiques – Pla de xoc  

Tipus d’iniciativa Pla Data aprovació/inici Juliol 2020 

Press. destinat (2020) 20.365.238,56 € Press. destinat (2021)  

Fonts d’informació 
Web municipal - Coronavirus 

Document – Resum actuacions covid-19_abril2020 

Agents implicats i governança 

Signants  

Direcció/coordinació 
Ajuntament, via Comitè de Seguiment d’Emergència 

Covid-19 

Participació  

Relació de mesures i actuacions implementades 

Dest. Temàtica Mesura Temporalitat Pressupost 

 OBSERVACIONS 

- Al apartat introductori ‘Diagnosi i context’ del Pla es parla 

de canvis en el model de governança de la ciutat a raó de 

la covid-19. 

- Al web municipal covid-19 hi ha un apartat interessant de 

‘Balanç de Gestió’, tot i que és obsolet (resum actuacions 

darrer – abril 2020) i poc concret. 

- Web municipal compta amb un espai concret que es diu 

‘Dol ciutadà’ on les persones poden enviar missatges i 

escrits a mode de memorial de victimes covid-19. 

  

 

SIMPLIFICACIÓ 

ADMINISTRATIVA I 

GESTIÓ DE 

L’ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA 

Participació en trobades Associació Municipis per 

l'Aigua Pública, encaminades a la promoció de la gestió 

pública de l'aigua  

 - € 

 

Establir els equips necessaris que hauran d'actuar en 

coordinació amb CatSalut, per col·laborar en cas de 

rebrot de la malalt ia en la millora de la capacitat de 

seguiment de persones contagiades de la Covid19 a la 

ciutat,  

 

- € 

 

Millora en l’atenció i gestió: habilitació de la prestació del 

servei de consultes i reunions amb personal tècnic 

(consulta urbanística telemàtica amb l'opció de compartir en 

pantalla el planejament derivat en tràmit o vigent)  

 

- € 

 

Millora en la tramitació de les llicències amb la 

implementació de l’expedient electrònic. 

 
- € 

 

Augmentar la presència de Terrassa en xarxes 

europees i internacionals: En grups de treball i en 

organitzacions públiques per participar activament en el 

desenvolupament de la Nova Agenda Urbana, l’Agenda 

2030 i els ODS (Objectius de Desenvolupament 

Sostenible).  

 - € 

 

Campanya de difusió Agenda 2030 i els ODS: Activitats i 

accions de comunicació, d’acord al projecte presentat en la 

convocatòria d’ajuts de la Diputació de Barcelona.  

 2.000,00 € 

 

Projecte “Catàleg de reptes”: Adaptar-lo a la nova 

realitat, amb una versió online i per donar resposta als nous 

reptes derivats de la COVID. Elaboració d’un catàleg de 

reptes, necessitats ciutadanes actuals, destinat a 

 17.000,00 € 

https://www.terrassa.cat/coronavirus
https://www.terrassa.cat/documents/12006/37782333/Balan%C3%A7%201+mes+de+gesti%C3%B3/d1ad6e22-b0ee-47be-b50c-0283fe225c6f
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desenvolupar les solucions mitjançant els treballs de f i de 

grau dels estudiants universitaris, dels grups de recerca, de 

la comunitat universitària en general.  

 

Adquisició directa per l’Ajuntament de llibres, diaris, 

revistes i àudios al comerç local.  

 54.000,00 € 

 

Diverses trameses de correus a entitats, associacions i 

empreses per informar puntualment de les novetats i dels 

ajuts o subvencions impulsats arran del COVID-19.  

 

- € 

 

Redacció d'una instrucció interna de serveis per a la 

reducció de plàstics d'un sol ús a l'ajuntament.  

 
- € 

 

Realitzar el Pla de reglament de teletreball i estratègia 

digital  

 
- € 

 

AJUTS 

ECONÒMICS I 
FINANÇAMENT 

Beques: Esplais Diaris; menjador; casals d'Estiu  627.778€ 

 

Ajut als contractes de lloguer f inques municipals (no s’han 

girat els rebuts des de març)  
 7.301,44 € 

 
Atorgament d’ajuts socials.   425.000,00€ 

 

Increment import convocatòria subvencions SS.SS: 

Promoció i foment per la igualtat d’oportunitats, la promoció 

social i la individual, la inclusió social, l’autonomia de les 

persones, la millora de les condicions de vida i l’eliminació 

de situacions d’injustícia social. 

 25.000,00 € 

 

Millora de liquiditat de les empreses : Part patrimonial de 

Foment en la rebaixa de lloguers vivers i Vapor universitari  
 205.000 € 

 

Pla de xoc per donar suport a les empreses del Parc 

Audiovisual: condonació del lloguer dels mesos d’abril i 

maig i amb facilitats per pagar el rebut de juny en 6 quotes 

iguals. Carències o ajornaments de pagaments a les 

empreses i/o productores que estaven rodant al PAC.  

 85.000,00 € 

 

Implementació de les mesures necessàries per a la represa 

de l'activitat al Parc Audiovisual de Catalunya des del 

primer moment en què el Pla de desescalada ho permetia.  

 36.000,00 € 

 

S'ha mantingut íntegre el pressupost destinat a 

subvencions de 2020, malgrat l'aturada de l'activitat durant 

3 mesos, oferint f lexibilització amb la modif icació i 

reformulació de projectes i augment f ins al 80% de l’import 

concedit en el primer pagament. S'ha reprogramat Festival 

Didó, Festival de circ i programa teatre Xarxa en el Fem 

Estiu per garantir la seva celebració.  

 

420.965€ 

 

FEM ESTIU: despeses de disseny i aplicació elements 

difusió; banderoles; personal tècnic de suport a les 

activitats, lloguer pel·lícules, material, producció, etc.  

 

53.985,00 € 

 

TERRASSA CREA: Convocatòria d’Ajuts a la creació 

destinada a professionals del sector artístic de la ciutat. 

Impulsat amb l’objectiu de donar suport i estimular la 

creació i la producció artística en els àmbits de les arts 

visuals, audiovisuals, les arts escèniques, la música, la 

dansa i el circ.  

 

200.000,00 

€ 

 

Incrementar ajuts municipals pel pagament de lloguer 

vinculats a Programes municipals d'Habitatge  
 

100.000,00 

€ 
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Obrir una nova línia d’ajuts per a la projecció internacional 

en l’àmbit esportiu: Per a clubs i entitats que participin en 

competicions europees o mundials, o bé que acollin la seva 

celebració i organització a Terrassa.  

 

- € 

 

Dotar una partida de subvencions extraordinàries per les 

entitats que acreditin pèrdues pel tancament d’instal·lacions 

i serveis amb pèrdua d'ingressos i que la seva viabilitat es 

troba en perill.  

 

80.000,00 € 

 

Programa transversal d'Esports, Cultura, Serveis Socials i 

Educació amb convocatòria de beques a esportistes que 

per la seva condició econòmica no puguin assumir el 

pagament de quotes a entitats i clubs esportius, i per 

garantir la formació d’infantils i joves que per manca de 

capacitat econòmica no poden accedir als ensenyaments 

artístics que ofereixen escoles de dansa, ball, música, 

teatre i pintura, entre d'altres.  

 

50.000,00 € 

 

Subvencions de suport entitats i clubs. Mantenir i reforçar el 

programa de subvencions de suport a les entitats i clubs 

esportius per tal de garantir poder mantenir o augmentar 

l’ajut.  

 
183.500,00 

€ 

 

FISCALITAT 

Reducció fet imposable Taxa Escoles: Reducció de la taxa 

en proporció al període de temps comprés entre el 

tancament dels centres i juny. 

 
932.260,00 

€ 

 

Exempció terrasses : Exempció de pagament a tots els 

establiments en la taxa per ocupació del domini públic amb 

terrasses durant l’exercici 2020. 

 
400.000,00 

€ 

 

Concessions administratives i lloguers : Reducció 

proporcional en el pagament de cànons i lloguers a totes 

les activitats afectades per la covid-19 i l'estat d'alarma, des 

del seu inici i f ins a f inals del mes de juny. 

 
112.340,00 

€ 

 

Reducció de la taxa de mercats i mercadal : Reducció de la 

taxa de mercadal i mercats municipals a aquelles activitats 

afectades per l'estat d'alarma durant la seva duració, així 

com per posteriors limitacions aplicades a la reobertura (ex. 

reducció d'aforament). 

 75.500,00 € 

 

Bonif icació taxa residus comercials : Bonif icació sobre la 

taxa de residus a totes les activitats afectades per l'estat 

d'alarma durant la seva duració, així com per posteriors 

limitacions aplicades a la reobertura. Aquesta bonif icació 

podria arribar f ins al 50% amb la bonif icació a la taxa 

addicional. 

 
498.000,00 

€ 

 

Suport a la moratòria i condonació de lloguers comercials : 

Ajut en correlació amb l’IBI de locals comercials em lloguer, 

en que la propietat hagi establert moratòria o condonació 

de la renda. Aquest ajut s’aplicaria percentualment en 

funció dels imports. 

 
200.000,00 

€ 

 

Bonif icació addicional taxa mercadal : Bonif icació 

addicional a la reducció de la taxa de mercats i mercadals 

(actuació número 6), f ins arribar conjuntament al 50% de 

l'import total, per les afectacions en l'activitat derivades de 

l'estat d'alarma i les limitacions aplicades a la reobertura 

 
123.000,00 

€ 

 
Bonif icació taxa de residus comercials addicional : 

Bonif icació addicional a la reducció de la taxa de residus 

 
500.000,00 
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comercials (actuació número 7), f ins arribar conjuntament al 

50% de l'import total, per les afectacions en l'activitat 

derivades de l'estat d'alarma i les limitacions aplicades a la 

reobertura. 

€ 

 

Reducció del 25% legalització activitats, reducció 

cobrament taxes mercats no alimentaris i mercadal. Taxes 

de cia pública i altres 

 
241.500,00 

€ 

 

Adequació dels preus per facilitar l'accés de la ciutadania al 

servei de piscines. 
 

200.000,00 

€ 

 

Reducció de la despesa familiar en l’aigua (pobresa 

energètica): Bonif icacions en factura aigua del segon 

trimestre 

 
500.000,00 

€ 

 

Reducció de la taxa de guals a aquelles empreses, 

autònoms i professionals del sector del transport, que hagin 

hagut de paralitzar la seva activitat, per raó del Decret de 

l’estat d’alarma i de manera proporcional al temps 

d’inactivitat. 

 
Pendent de 

valorar 

 

Estudiar l’establiment d’una línia d’ajuts que puguin tenir  

correlació amb l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 

als vehicles comercials i industrials que hagin hagut de 

paralitzar la seva activitat per raó de l’estat d’alarma i de 

manera proporcional al temps d’inactivitat una línia d’ajuts. 

 
Pendent de 

valorar 

 

DIGITALITZACIÓ I 

CONNEXIÓ 

Programa europeu del Digital Impulse Hub: Adhesió de 

l’Ajuntament de Terrassa i dels agents econòmics locals, al 

programa per tal de recaptar fons europeus i facilitar la 

transició digital de les empreses, emprenedors, autònoms i 

comerciants de la ciutat. Conveni marc amb la Cambra de 

Terrassa.  

 - € 

 
Repartiment de dispositius i connectivitat i conveni amb el 
Departament per a fer-ho arribar a infants vulnerables 
sense accés a internet 

 15.200€ 

 Dotar de wif i aquells centres educatius que no en tinguin o 
no el tinguin suficientment dotat 

 --- 

 

Implementació a totes les escoles municipals de 
plataformes EVA : Implementació de plataformes d'Entorns 

Virtuals d'Aprenentatge. 

 ---- 

 

Assessoraments telemàtics al servei de Joventut: 

Adaptació i continuïtat d’assessoraments i 

acompanyaments telemàtics i dotació d’equips nous amb 

dades per al teletreball del personal informador 

 
---- 

 

Aprovar la creació de campanyes informatives i de 

conscienciació sobre el correcte ús de les pantalles digitals 

pels alumnes, inclús durant períodes amb mesures de 

confinament.  

 - €  

 

Plataforma ticketing: Venda d'entrades d’espectacles / Nit 

dels Museus per internet  

 
2.167,90 € 

 

Formacions telemàtiques per entitats. Pas de formació per 

a entitats prevista en format presencial a forma virtual.  
 2.671,80 € 

 

Impulsar voluntariat en l’àmbit digital amb l’objectiu de 

combatre la bretxa digital  
 - € 

 

Noves sessions de formacions centrades en la digitalització 

de les entitats  
 - € 
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Adquisició de servidors per oferir teletreball   542.193,00 

€ 

 
Llicències Kamaleon (aplicació de Serveis Jurídics)   1.947,00 € 

 
Adquisició de webcams i auriculars   6.227,00 € 

 
Programació aplicació gestió d’expedients DIVOC   22.766,00 € 

 
Seguretat Doble factor Identif icació a la xarxa   15.000,00 € 

 

Llicències 0ff ice 365 (Teams i correu al núvol) x 3.000 

persones  

 655.000,00 

€ 

 
Renovació portàtils de préstec   30.000,00 € 

 

Millores en el sistema de Telefonia per poder oferir serveis 

de telefonia remots. Instal·lació d'equipament i configuració 

per tal de preparar els sistemes de comunicació telefònic 

de l'Ajuntament per poder oferir els serveis de telefonia 

amb seguretat en remot.  

 

20.000,00 € 

 

Integració Centraleta de Telefonia al núvol. Instal·lació i 

llicències d'aplicacions perquè la centraleta de telefonia 

municipal s'integri amb l'aplicació Microsoft TEAMs i 

permeti efectuar atenció telefònica en remot, sense 

necessitat de cap aparell telefònic.  

 

35.000,00 € 

 
Webcams per al personal municipal   50.000,00 € 

 
Auriculars per al personal municipal   6.000,00 € 

 

Dotació de tauletes o equips mòbils de treball direccions 

àrees i serveis  

 
84.000,00 € 

 
Dotació de portàtils per cada servei   72.000,00 € 

 
Renovació estacions de treball Tecnologia   60.000,00 € 

 
Adquisició terminals mòbils (smartphones)   90.000,00 € 

 

Implementació d'un sistema d'identif icació d'usuari de 

múlt iple factor per a escriptoris remots de teletreball.  

 
35.000,00 € 

 

Mesures de seguretat a l'entorn de pàgines webs 

municipals.  

 
6.200,00 € 

 

Actualització plataforma de virtualització d'aplicacions 

corporatives. Actualització i migració del gestor 

d'aplicacions corporatives per permetre l’accés remot i 

segur a l’entorn de treball. 

 

18.000,00 € 

 
Migració i evolució d'aplicacions corporatives.   20.000,00 € 

 
Desplegament de la xarxa sense f ils (Wifi4EU)   100.000€ 

 
Desplegament de la xarxa sense f ils edif icis municipals  280.000€ 

 
Servei de xatbot per a joventut i ocupació  30.000,00 € 

 

Actualització de la plataforma de còpies de seguretat 

corporativa.  
 14.000,00 € 
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Serveis professionals de telecomunicacions i 

ciberseguretat.  
 35.000,00 € 

 

Implementació de metodologies AGILE en els serveis de 

Tecnologies de la Informació 
 15.000,00 € 

 
Formació lideratge i gestió projectes  6.000,00 € 

 
4 Equips Pantalles + càmeres Videoconferències  25.000,00 € 

 

Actualització de la seguretat de les aplicacions 

corporatives. 
 30.000,00 € 

 

Millores aplicació GMAO - Operaris. Implantació de millores 

en l'aplicació "Cuidem Terrassa"  
 9.000,00 € 

 

Dotar d'alta disponibilitat a l'aplicació GMAO. Moure 

l'aplicació de Gestió de Manteniments Assistit per 

Ordinador al núvol. 

 15.000,00 € 

 
App de ciutat TERRASSA integrant les diferents APPs  15.000,00 € 

 
Millores plataforma notif icació electrònica.   15.000,00 € 

 

Securització i actualització de la plataforma de comunicació 

electrònica amb entitats f inanceres.  
 30.000,00 € 

 
Renovació sistema integral aplicació Policia Local  120.000€ 

 

Activar accés al programa AVANTE a les entitats socials 

per facilitar la interacció amb l'Ajuntament 
 - € 

 

Implantació d’un tràmit administratiu online per al pagament 

del 2on termini de la justif icació de les subvencions 
 - € 

 

Garantir les tasques del manteniment preventiu, normatiu i 

correctiu tant de les instal·lacions com de tots els elements 

dels espais on es presta servei 

 
805.666,00 

€ 

 

EMPRESA, 

TEI XIT 

PRODUCTIU, 

INDÚSTRIA 

Impulsar la difusió de la Llei de la Segona Oportunitat: 

Informar, assessorar i acompanyar a les persones en 

relació amb la Llei de la Segona Oportunitat i l'acord 

extrajudicial amb els creditors. 

  

 

Per tal de poder mantenir el Mercadal al 50% cal garantir 

l'esponjament de les parades, el control d’accessos, la 

senyalització, incrementar la vigilància i el control d’accés. 

Opció amb inversió de 600 tanques.  

 
122.301,72 

€ 

 

Creació amb els agents del Pacte per l’Ocupació d’un nou 

servei web i amb assessorament personalitat que reculli 

tots els recursos econòmics i de suport adreçat a empeses, 

pimes, autònoms, treballadors i persones aturades.  

 15.000,00 € 

 

Ampliar i reforçar els serveis d’atenció directa. Realitzar les 

gestions per a les empreses, persones emprenedores, 

autònoms, etc... pels tràmits de gestió amb l’administració 

municipal i per presentar les subvencions i els ajuts 

especialment quan les empreses no disposen de gestoria 

pròpia.  

 
130.000,00 

€ 

 

Emprenedoria, Economia Social i Ocupació: Reforçar 

l’assessorament i acompanyament a les empreses, 

autònoms i persones aturades. Incrementar la línia de 

 263.250,00 
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treball centrada en l’assessorament especialitzat, 

especialment en l’àmbit f inancer i assessorament i 

acompanyament en la reconducció del negoci, així com en 

l’àmbit d’orientació laboral. Realització de convenis i reforç 

d'equips.  

 

Potenciar el treball iniciat amb l'Institut Català de les 

Empreses Creatives (ICEC) per fer del Parc Audiovisual de 

Catalunya (PAC) un hub creatiu de referència del sud 

d’Europa i atraure noves inversions que permetin un 

creixement i un salt qualitatiu de les instal•lacions.  

 - € 

 

Edició i impressió revista TERME 35 a autònoms i 

cooperativistes  

 
6.473,00 € 

 

Encàrrec a autònoms de tractaments arxivístics 

especialitzats  

 
3.950,00 € 

 
Edició i impressió de L’Opuscle divulgatiu a autònoms.   2.000,00 € 

 

COMER Ç, 

RESTAURACIÓ, 

CONSUM 

Dinamització comercial: Pista de gel.  30.000,00 € 

 
Mercats Municipals: Seguretat, higiene i manteniment   68.000,00 € 

 

Salut pública: S’ha posat en funcionament un nou tràmit 

electrònic de declaració responsable complementària en 

matèria de salut alimentària, per aquelles activitats que 

vulguin afegir la preparació de menjars per repartir a 

domicili. Despeses derivades de sol·licitud d’un Pla 

d’ocupació al SOC. 

 

23.500,00 € 

 

TURISME,  

CULTURA, 
ESPORT 

Contractació personal estiu biblioteques: 3 

bibliotecaris/àries 5 tècnics/ques auxiliars de biblioteca 2 

dinamitzadors culturals 

1 juliol – 12 

setembre 
- € 

 

Contractació de personal per a la temporada d'estiu. Servei 

Esports : 2 responsables d'instal·lacions esportives 
 - € 

 

Contractació de personal per a la temporada d'estiu. Servei 

Turisme: 1 tècnic/a auxiliar informador/a i guia turístic/a 1 

informador/a turístic/a 

 - € 

 

Contractació de personal per a la temporada d'estiu. Servei 

Museus: 2 conserges 
 - € 

 

Realització del Campus esportiu municipal (Consell 

Esportiu) i campus esportius d'entitats de la ciutat gestores 

d'equipaments municipals  

 10.000,00 €  

 

Impulsar un Festival de cinema i nous relats audiovisuals   - €  

 

Activitats "Fem estiu" a la bct xarxa.: Les biblioteques, amb 

una proposta d'activitats familiars, lúdiques, educatives i 

culturals s'ofereix als infants, joves i famílies un suport a la 

lectura i ensenyament als que han perdut un trimestre 

escolar i s'ofereix una via de socialització i d'escapament 

participant en activitats  

juliol, agost i 

setembre 
4.700,00 €  

 

Compra videojocs i series: Les biblioteques, amb una 

proposta d'activitats lúdiques que s'ofereix als infants, joves 

i famílies s'ofereix una via d'escapament participant en 

activitats  

 12.000,00 €  



 

 

 
Recull de Mesures de Reactivació econòmica i social Covid19 / gener 2021 / Ajuntament de Mataró 

 

50 

Aquest projecte est à subvencio nat pel Servei Públic d’Ocupaci ó de Catalunya p er a l'elabor ació i l'execució dels plans de re activació  
socioeconò mica COVID-19 , re gulats al Capít ol II d el Decre t Llei 16/20 20, d e 5 de m aig, d e mes ures  urg ents co mplem entà ries en  mat èria  

de transpa rència, aju ts de caràcte r social, contr actació i mobilitat pe r fer fron t a la COVID-19, finançat amb cà rrec als fons re buts de l 

Servicio Público de Emple o Estatal i el FSE.  

 

Passa't l'estiu al Museu i Per Nadal, la mainada al Museu. 

Tallers per a infants de 14 a 12 anys amb el centre 

d´interès de la història de la ciutat  

 1.350,00 €  

 

TNT Kids: Teatre familiar dins del Festival Terrassa Noves 

Tendències  
 4.840,00 €  

 

Terrassa Arts Escèniques: Teatre familiar dins la 

temporada als teatres Principal i Alegria  
 9.377,49 €  

 

Teatre per a nens i nenes als 7 districtes. Teatre a territori 

(la Xarxa). Tallers i espectacles de circ per a públic familiar  

als districtes. Festival de titelles Didó. Tallers i espectacles 

de titelles als districtes. / Tallers de teatre per a joves al 

territori. L’embarral. Tallers Apropart.  

 64.874,94 €  

 

Activitats a la bct xarxa. Programa habituals de promoció 

de la lectura, clubs, tallers, xerrades, etc. 

 
13.000,00 € 

 

Terrassa com a destí de Turisme de proximitat : Campanya 

amb jornades gastronòmiques i activitats turístiques i 

comercials a l'entorn dels productes de tardor, 

conjuntament amb gremi d'hostaleria, mercats municipals i 

comerç local: "Tardor de Bolets". Accions de promoció 

turística dels àmbits que defineix el Pla de 

Desenvolupament turístic, entre ells el Turisme Industrial a 

través de la XATIC (Pressupost XATIC).  

 2.400,00 € 

 

Terrassa com a destí de Turisme de proximitat : Ampliació 

del catàleg turístic amb la creació de noves rutes i la 

identif icació i senyalització de nous elements d'interès. I 

establir les bases i requeriments necessaris per crear una 

nova web de Terrassa turisme i una app.  

 - € 

 

Pla de Màrqueting Tur ístic : Culminar el Pla. La realització 

de plans de màrqueting és una de les mesures proposades 

en el treball de repensar les ciutats post-covid del 

Programa Internacional de Cooperació Urbana de la Unió 

Europea.  

 - € 

 

1a edició Fira Terrassa Gastronòmica: Impulsar la f ira per 

donar suport als productors i al sector de la restauració, i 

ajudar en la seva recuperació econòmica.  

 12.000,00 € 

 

Programa Terrassa Turisme de Reunions : Promocionar la 

nostra ciutat dins el sector del turisme de negocis, 

congressos, seminaris, etc, en col•laboració amb els agents 

públics i privats.  

 - € 

 

Pacte de reactivació econòmica i social de Terrassa -Taula 

de Treball Turístic : Desenvolupar propostes per tal de 

crear sinèrgies entre l'administració i les empreses de la 

ciutat, afavorint la creació de productes turístics, així com 

acordar de forma conjunta les accions i les línies de 

promoció. (Campanya producte turístic (Vallès Drac Race, 

Fira Modernista) i edició publicacions (Guia Terrassa 2021, 

reedició plànol turístic i productes)  

 5.430,00 € 

 

Terrassa City of Film: Desenvolupament d’un projecte 

singular d’innovació en l’àmbit audiovisual. Treball de 

prospecció empresarial, un Marketplace del sector i l’impuls  

de la Setmana del cinema.  

 8.000,00 € 
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Nit dels Museus: Activitat lúdica emmarcada en una 

activitat conjunta de tots els museus de Catalunya per 

fomentar visites als museus i activitats culturals  

 

1.000,00 € 

 

Projecció internacional de Terrassa com a ciutat esportiva 

amb la candidatura com a Ciutat Europea de l’Esport. 

Lliurament del dossier de candidatura al juny i acollida 

d’una delegació del comitè a la tardor.  

 6.250,00 € 

 

Suport activitats i entitats esportives el 2on semestre de 

l’any: Mantenint els recursos previstos i no reprioritzant-los 

a altres necessitats per la seva contribució a la pràctica 

esportiva i l’equitat social i de gènere.  

 13.500,00 € 

 

Reobrir els equipaments esportius progressivament, a mida 

que avancem cap a nova normalitat i adaptar-los als 

requisits de seguretat i prevenció a nivell sanitari. 

 
1.182.928,0

0 € 

 

Regulació de preus especials assequibles per la utilització 

del servei de piscines: Per facilitar l'accés de la ciutadania 

al servei de piscines.  

 

- € 

 

Campanyes informatives sobre la importància de fer 

activitat esportiva i d'associar-se a entitats esportives de la 

ciutat.  

 

- € 

 

Suport a la difusió de les entitats esportives : Facilitar la 

realització de rodes de premsa i accions de presentació 

d'activitats d'entitats esportives de la ciutat.  

 

- € 

 

Desenvolupar les propostes del Pla Director de l'Esport que 

incideixen en la promoció de l'esport per a persones amb 

capacitats diverses i les propostes que incideixen en 

augmentar la participació de les dones en el sistema 

esportiu de la ciutat.  

 

- € 

 

Candidatura de la Seu d’Egara : Desenvolupament del pla 

de treball de la candidatura i creació web de la candidatura  

 
7.000,00 € 

 

Activitats de coneixement del patrimoni local : Activitats 

adreçades al públic familiar i en general. Aquestes activitats 

també estan relacionades amb infants i joves.  

 

1.000,00 € 

 

Exposició "Desprès de la mort" del Museu de Terrassa : 

Exposició temporal de llarga durada. 

 
4.500,00 € 

 
Festival d'Arts Escèniques i Noves Tendències.  

 283.861,00 

€ 

 

2a. Temporada Arts Escèniques : Teatre per a públic 

general i familiar al teatre Alegria i al teatre Principal.  

 
44.770,00 € 

 
2a Temporada Arts Visuals  59.616,00 € 

 

Campanya ‘Redescobrim Terrassa’: Per animar la 

ciutadania local a tornar a visitar o a descobrir els museus i 

monuments de la ciutat, i a conèixer millor el patrimoni 

propi amb les visites i rutes guiades pel patrimoni. 

Campanya a través de les xarxes socials.  

 1.500,00 € 

 

Adquisició de 35 d'audioguies: per dur a terme el servei de 

visites guiades a la Masia Freixa i les rutes turístiques a 

altres edif icis modernistes per a grups mantenint les 

distàncies i les mesures de prevenció establertes per les 

 3.868,98 € 
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autoritats sanitàries i per riscos laborals.  

 
Fem Estiu: Cicle de concerts de música clàssica i patrimoni.  40.089,99 € 

 

Festa Major Confinada : Activitats al voltant de la Festa 

Major en format presencial i virtual i streaming  

 
80.000,00 € 

 

Campanya de comunicació de l’activitat cultural de la ciutat 

complementàriament a la presència als mitjans tradicionals 

de la ciutat.  

 

- € 

 

Incorporar la cultura com un dels eixos temàtics de la 

Terrassa cooperativa i camp de desenvolupament 

d’iniciatives lligades a l’economia social i solidària.  

 

- € 

 
Disseny i planif icació de la festa del retrobament.   - € 

 

Proposta de reflexió i trobada amb tot el sector cultural de 

Terrassa, que ens permeti l’acord i la formulació d’unes 

bases compartides per a la renovació i innovació en cultura 

a la ciutat. Pendent de data i dotació econòmica. 

 - € 

 

Campanya Arxivem la Covid 19 a Terrassa : Campanya de 

l'Arxiu Històric per tal de recollir imatges, vídeos i 

documentació sobre la crisi sanitària del coronavirus, com a 

memòria d'aquestes setmanes. 

 - € 

 

OCUPACIÓ, 

FORMACIÓ, 

INSERCIÓ 

Ocupació juvenil: Accions formatives i ocupacionals 

dirigides especialment al jovent com un dels col·lectius més 

precaritzats i impactats per la COVID-19 
 

--- 

 

Terrassa Orienta: Coordinació i reforç dels programes 

d’orientació educativa, ocupacional i emocional per al 

jovent, donant continuïtat a la possibilitat d’assessorament 

telemàtic  

 
--- 

 

Programa de tallers i  xerrades  sobre la Unió Europea i la 
mobili tat internacional  adreçada a  joves  de secundària : 

oferi r recursos  als  i  les  es tudiants  per contribuir a  la  seva 
formació i  ajudar-los a  ser actius  en aquest espai  comú  

 
1.000€ 

 

Cofinançament dels plans d’ocupació que es posin en 

marxa pel Servei Català d’Ocupació SOC  
 500.000,00€ 

 

Cofinançament Subvenció del SOC. Contractació 3 tècnics 

a l’atur - Pla de Xoc (contracte 12 mesos)  
 38.200,00 € 

 

EDUCACIÓ 

Repartiment de material escolar per a infants vulnerables 
 

2.000€ 

 

Detecció dels alumnes NESE telemàticament a càrrec de 
l’OME i implantació de l'atenció telemàtica al servei i a 

l'OME. 

 25.455€ 

 
Adequació escoles municipals a la situació per Covid-19 : 
Parcel·lació dels patis, adequació de les aules, compra de 
mobiliari; Senyalització de totes les escoles municipals... 

 230.000€ 

 Adequar espais alternatius per a l'Escola de la Llar i acabar 
de valorar si per l'Escola de Música i Art 

 ---- 

 

Professorat, educadors/es, monitors/es de menjador 

conseqüència dels desdoblaments de grups, ubicació dels 

menjadors a les aules, etc : S'haurà d’adequar el nombre 

de professionals per a poder atendre el total de grups que 

s'hagin de desdoblar i per reforçar els menjadors (hi haurà 

més grups) 

 110.000€ 

 
Quan s'obrin els centres escolars al setembre caldrà 

substituir tot aquell personal que en ser considerat de risc 
 --- 
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no pugui anar a treballar. 

 

Impuls en la lluita contra la segregació escolar : Trobada de 

municipis contra la segregació  4.000€ 

 

Adaptació de la Mostra d’Ensenyament a un entorn virtual, 

prioritzant-ne la seva realització per la gran importància de 

l’orientació educativa i ocupacional al jovent 
 --- 

 
Mantenir l ’aposta  pel  posicionament de Terrassa 
Universi tària: Setmana de la ciència 

 
3.400€ 

 

Adaptar la Mostra del Coneixement a la nova realitat : 

Oferint activitats formatives als centres de secundària que 

es puguin seguir on-line, o bé atenent la normativa de 

presencialitat permesa. 

 3.000,00 € 

 

Col•laboració amb els centres del Campus en les activitats 

que porten a terme, com ara actes d’inauguració de curs, 

graduacions, congressos i activitats diverses. Despesa de 

juny a novembre  

 4.100,00 €  

 

Posar en marxa una w eb-app de Terrassa Universitària per 

facilitar la consulta, en tot tipus de dispositius, de la 

informació i serveis que ofereix la ciutat a la comunitat 

universitària. Preveu la difusió de descomptes i ofertes en 

oci, comerç i restauració per a estudiants.  

 3.587,65 €  

 

Treballar en el s í del Consell Universitari una proposta 

d’activitat per identif icar iniciatives vinculades al COVID 

impulsades per la universitat i que puguin donar una 

resposta efectiva a la situació post-crisi  

 17.000,00 €  

 

Terrassa City of Film: Impuls del llenguatge audiovisual a 

les aules. Intensif icar la tasca a les escoles per incorporar 

el llenguatge audiovisual com a una eina habitual tant en el 

professorat com de l'alumnat, amb cursos i iniciatives com 

la Mostra de curtmetratges per escoles de primària i 

secundària.  

 - € 

 

Educació per la sostenibilitat Programes escolars Apadrina 

i Aprenentatge i Servei. Altres activitats d’educació 

ambiental.  

 

15.000,00 € 

 

Mantenir l’aposta pel posicionament de Terrassa 

Universitària: Pagament de les assignatures +55 anys 

(salut i nutrició i cinema, teatre i jazz)  

 

4.725,00 € 

 

SALUT, 

EMERGÈNCIA 

SOCIAL I 

SANITÀRIA 

Salut pública: Durant l’estat d’alarma s’ha treballat en 

coordinació a el CAAD i les entitats col·laboradores per 

mantenir el control de les poblacions de gats de carrer.  

 

- € 

 

Salut pública: Establiment d’un programa preventiu de 

prevenció de legionel.la més complert i d’un inventari de les 

instal·lacions. Sol·licitud d’un Pla d’ocupació al SOC .  

 

- € 

 

Reforç del programa de prevenció de la salut pública i 

ambiental: Actuacions vinculades a l’establiment de la 

planif icació dels nous programes i a la prestació de serveis 

de prevenció i eliminació de les plagues. Sol·licitud d’un Pla 

d’ocupació al SOC . 

 

- € 

 

Accés a serveis bàsics : Instal·lació de comptadors socials 

d'aigua (36 unitats i 58 habitatges amb subministre)  
 4.000,00 € 
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Reducció de la despesa familiar en l’aigua (pobresa 

energètica): Ajornament de rebuts de l'aigua segon 

trimestre 2020  

 - € 

 
Acolliment temporal d'urgència (llit pobresa)   15.000,00€ 

 

Gestió albergs d'emergència activats durant el període 

d'estat d'alarma (Andana, alberg Joventut i escola França) i 

manteniment desdoblament ANDANA per les mesures de 

distanciament de les persones que acull ( 40 places)  

 340.744,72€ 

 

Condicionament nou espai per no disponibilitat alberg de 

Joventut a partir del setembre (ANDANA).  
 18.150,00€ 

 

Continuïtat contracte gestió alberg ANDANA a partir de l’1 

d’agost  
 124.166,60€ 

 

Rebost Local Pare Llaurador: Renda 2n semestre any 2020 

del local del Banc d’Aliments  
 8.470,00 € 

 

Ecoaliment-Rebost: Manteniment aplicatiu informàtic per la 

gestió de lots aliments per a famílies vulnerables  
 8.815,00 € 

 

Establir un equip encarregat de realitzar tasques 

d'informació, assessorament i conscienciació a la 

ciutadania sobre les mesures de seguretat en relació a la 

prevenció de la Covid19 a la ciutat.  

 

- € 

 

Promoure que els laboratoris de la ciutat estableixin preus 

bonif icats per a totes aquelles persones empadronades a 

Terrassa que vulguin fer-se les proves de detecció de la 

Covid19.  

 

- € 

 

Posada en marxa de l’Oficina de Salut per informar, 

assessorar i acompanyar la ciutadania en les seves 

consultes referents a Salut.  

 - € 

 

Projecte de Salut Emocional: Facilitar a la ciutadania, les 

entitats, col·lectius professionals i altres serveis municipals 

les eines, els recursos i el suport adequat per a donar 

resposta a les necessitats en l’àmbit de la Salut Emocional i 

la Salut Mental.  

 18.150,00 € 

 
Lots alimentació famílies vulnerables.   255.159,18€ 

 

Realitzar una campanya de conscienciació a la ciutadania 

recordant les mesures de prevenció, amb especial 

focalització en les mesures en l’espai públic i d’oci, amb la 

participació del Servei de Comunicació i d’experts dels 

sistema de salut.  

 

- € 

 

SERVEIS SOCIALS 

I VULNERABILITAT 

Personal per la posada en marxa de l’Oficina Ajuts Socials i 

descongestionar els Serveis Socials 
 27.168,00 € 

 
Personal per a desdoblar el districte 6  18.732,00 € 

 

Ampliació amb un/a treballador/a social al SAD (Servei 

d'atenció domiciliària) 
 15.500,00 € 

 

Intervenció integral Salut, Serveis Socials i Gent Gran : 

Mesures per vincular tres serveis (Salut, Serveis Socials i 

Gent Gran) amb la incorporació d’una persona amb 

expertesa en els tres àmbits, que faciliti la posada en marxa 

 15.560,00 € 
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de mecanismes d’atenció integral vers la persona Gran.  

 

Aprovar un programa de servei psicologia i gestió 

emocional per a menors i adolescents afectats pel 

confinament del COVID-19 i l’aturada del curs escolar.  

 - €  

 

Aprovar un programa de servei psicologia i gestió 

emocional per a menors i adolescents afectats per 

defuncions de familiars durant la COVID-19 per gestionar el 

dol.  

 - €  

 

Implantació de SI- Servei d’Intervenció Especialitzada a la 

nostra ciutat en col·laboració amb la Generalitat de 

Catalunya.  

 - € 

 

 Servei a domicili de f isioteràpia, f isioteràpia respiratòria i 

logopèdia 

 Pendent de 

valoració 

 

Creació dels Punts d'Orientació i Suport Social (Servei 

Respir) amb l’objectiu d’oferir informació a la ciutadania i 

atendre les consultes que adrecen; per pal·liar les dif icultats 

a l’accés als tràmits on-line i oferir eines necessàries a les 

persones per poder tramitar les ajudes de forma telemàtica. 

Vol ser un projecte conjunt amb les entitats del Tercer 

Sector.  

 

Pendent de 

valoració 

 

Projecte d’atenció a joves i col·lectius vulnerables i joves 

immigrants en assentaments, infrahabitatges i locals 

ocupats. Atenció,  seguiment i acompanyament. El Projecte 

es durà a terme en coordinació amb Creu Roja i altres 

entitats del Tercer sector de la ciutat.  

 

Pendent de 

valoració 

 

Aprovar un servei psicologia i gestió emocional per a 

personal sanitari i persones treballadores en contacte 

directe amb possibles contagis i situacions d’estrès 

emocional.  

 

- € 

 

Realitzar una campanya de conscienciació sobre la 

importància de la gestió emocional dels efectes produïts 

per la pandèmia de la COVID-19 e informar sobre els 

serveis de psicologia i gestió emocional.  

 

- € 

 

Aprovar el reforç del servei d’informació i atenció a les 

famílies del Punt de trobada davant nous conflictes produïts 

per les mesures de confinament per tal de garantir els 

contactes dels menors amb els progenitors que no tinguin 

la custodia i/o familiars.  

 

- € 

 

SERVEIS A LES 

PERSONES: 

 

GENT GRAN, 

JOVENTUT,  

INFÀNCIA 

ADOLESCÈNCIA…  

Casals de Nadal  
80.000€ 

 Esplais Diaris I Esplai al carrer (Ca n'Anglada 2030)  
400.000€ 

 

Projecte Despertador : donar resposta a la necessitat de 
treballar hàbits com la puntualitat, l'assistència, l'esforç i la 
responsabilitat en vers als estudis, perquè  

conseqüentment, els resultats, motivació i expectatives 
millorin, amb l'objectiu de què els I les joves tinguin un 
desenvolupament global de qualitat per a afrontar amb 
garanties les etapes vitals futures. 

 
40.000€ 

 

Adaptació del Consell Municipal de la Infància i 

Adolescència (CMIAT) a la nova situació.  
6.100€ 

 

+ESTIU: Nou projecte d’unif icació dels Casals d’estiu de 

juliol a setembre, complementant-los amb activitats 

educatives i culturals contribuint a generar itineraris 

 
408.880€ 
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educatius per a la infància i el jovent 

 

Accions o espai d’acompanyament emocional per als i les 

joves.  
--- 

 
Millora de la comunicació digital amb el jovent per tal 
d’apropar més i millor totes les eines i els nous recursos 
municipals que tenen al seu abast en una situació de crisi  

 
5.000€ 

 

Nou programa de visites turístiques per als Casals d'estiu : 

Visites per acostar el patrimoni local i oferir una oferta més 

educativa en el marc del projecte transversal Més Estiu. 

Visites al juliol, agost i setembre. Despesa amb 

professionals de juliol a setembre + RRHH del servei  

 1.500,00 €  

 

Envelliment actiu: Dur a terme les activitats previstes pel 

darrer trimestre de l’any de Viure la Natura i de Cicle de 

Cinema que son les més demandades i que els espais 

permeten poder-se executar.  

 4.000,00 € 

 

Activitat habitual del Casal Anna Murià a càrrec de 

l’empresa de monitoratge JAN,BCS amb contracte suspès 

aquest darrer trimestre i que preveu reiniciar a l’octubre el 

darrer trimestre d’activitats del 2020.  

 14.247,90 € 

 

Tallers destinats a atendre prioritàriament a les persones 

grans que han viscut soles aquest confinament i que han 

manifestat interès en tallers de memòria i formació en 

TIC’s.  

 2.551,80 € 

 

Reconeixement gent gran: Lliurament placa 

commemorativa a persones centenàries i Programa Mes de 

la Gent Gran que tindrà lloc el mes d’octubre.  

 2.000,00 € 

 

Reconeixement al treball realitzat des de les Residències 

en aquesta situació excepcional a petició Regidora Gent 

Gran  

 500,00 € 

 

Adequació del Programa anual a oferta de paquets de 

sortides a residències amb seguretat, després de l’estat 

d’alarma. (‘En bici sense edat’) 

 3.000,00 € 

 

Adequació espai, senyalística i difusió de la posta en marxa 

de l’Oficina d’Informació a la Gent Gran.  
 4.000,00 € 

 

«Meilatge» posada marxa Oficina i detecció Gent Gran que 

Viu Sola.  
 10.900,00 € 

 

FEMINISME I 

LGTBI  

Ampliació de les hores mensuals Servei atenció psicològica 

SAI-DASIG (Servei d'atenció integral a la Diversitat 

Afectiva, Sexual i de Gènere) 

 7.200,00 € 

 

Reprogramar la Jornada Dona, Ciència i Tecnologia a la 

tardor: Amb l’objectiu de contribuir a visibilitzar i posar en 

valor les aportacions de dones que treballen en diferents 

disciplines dels àmbits de la ciència, la tecnologia, la salut. 

 5.500,00 €  

 

Allotjament per a dones i els seus f ills i f illes que es troben 

en situació de violència masclista.  
 52.500,00€ 

 
Revisió del protocol de violència masclista   - € 

 

Donar continuïtat i crear noves campanyes informatives 

contra la violència masclista durant la pandèmia adreçada a 

comunitats de veïns, farmàcies, CAPs i comerços.  

 

- € 
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Aprovar la creació de cursos de formació en eines per 

detectar i abordar la violència de gènere amb la implicació 

de la ciutadania i les comunitats de veïns.  

 

- € 

 

Mantenir l’horari presencial i/o telemàtic del SIAD de 

Terrassa durant els mesos de juliol i agost per tal de poder 

gestionar les visites noves i les aplaçades durant el 

confinament.  

 

- € 

 

TEI XIT 
ASSOCIATIU I 

DINAMITZACIÓ 

SOCIAL 

Crida de voluntariat per generar una bossa de voluntaris i 

voluntàries de manera preventiva per estar preparats per 

una millor resposta a l’emergència provocada per la 

COVID-19  

 - € 

 

Obertura d’un Espai de les entitats de referència per a totes 

les entitats de la ciutat per tal de donar-los una millor  

resposta des de l’administració i generar sinèrgies amb 

retorn social per la ciutat  

 - € 

 

Obertura de l’Espai de les entitats en format web per estar 

sempre connectats  
 968,00 € 

 

Festa del voluntariat per tal de posar en valor l’enorme 

tasca que fan sempre i, en especial, durant la pandèmia. 

Impulsar també accions de dinamització del voluntariat i, en 

especial, de voluntaris i voluntàries joves  

 - € 

 

Atenció a entitats i clubs: Amb informació i assessorament 

continu sobre les novetats que es produeixen en l’àmbit 

esportiu, així com suport tècnic en les fases de reobertura 

dels equipaments i en el lliurament de mascaretes.  

 - € 

 

Fer una diagnosi de la situació actual de les entitats i clubs: 

per conèixer el seu estat i necessitats, per tal de poder 

abordar nous ajuts i/o mesures en el marc del Pacte per a 

la recuperació econòmica de la ciutat.  

 - € 

 

HABITATGE 

Impulsar una guia d’acompanyament per al jovent en el 
procés de recerca d’un habitatge on emancipar-se i un 
espai d’assessorament 

 --- 

 

Impulsar un Pacte per a l’Emancipació juvenil a la ciutat 
amb tots els agents implicats per tal de cooperar i 

desenvolupar accions en els àmbits de l’educació i la 
formació, l’ocupació, l’habitatge i la salut emocional dels i 
les joves  

 --- 

 

Reserva de sòl per habitatge protegit: Inici redacció de la 

modif icació puntual del POUM per reserva 30% sòl per 

habitatge protegit.  

 50.450,00€ 

 
Impuls ocupació habitatges buits   104.851,50€ 

 

Lloguer Social: Convenis cessió d'us habitatges privats per 

lloguer social  
 300.000€ 

 Actuacions Pla Local d'Habitatge  250.000€ 

 

ESPAI PÚBLIC I 

MOBILITAT 

Neteja : Contractació de 15 persones com a reforç de la  
neteja  viària 

 
600.000€ 

 

Renovar el material d’infraestructures que es presta des de 

l’Ajuntament a les entitats donant compliment al compromís  

adquirit en el marc dels Consells de Districte i donant 

resposta a la necessitat de les entitats de reactivar les 

seves activitats i de fer-ho a l’espai públic 

10.000,00 € 10.000,00 € 
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Neteja i desinfecció de residències geriàtriques Durant el 

mes d’abril es va realitzar una revisió dels processos de 

neteja i desinfecció de les residències geriàtriques del 

municipi.  

 

- € 

 Cessió i adequació de l’espai de l’escola França per a 
l’Andana per a persones sense llar durant l’estat d’alarma. 

 --- 

 

Cessió d'espais municipals a les escoles universitàries per 

poder reprendre el curs escolar 2020-2021 amb totes les 

mesures de seguretat necessàries 

 ---  

 
Increment de les Llums de Nadal per a l’arbre de Nadal   

154.876,67 

€ 

 

Disseny del projecte Terrassa Vibra, amb identif icació 

espais singulars on autoritzar actuacions musicals i donar 

suport a grups i artistes. Comporta estudi modif icació 

ordenança reguladora de la via pública per fer possible el 

projecte Terrassa Vibra.  

 

- € 

 

Tall de carrers per la pacif icació dels carrer per a la 

ciutadania, repintat senyalització horitzontal  
 400.271€ 

 
Millora zones verdes   94.000,00 € 

 

El Pla de desplaçaments d’empresa (PDE) és un conjunt 

d’actuacions que pretenen optimitzar la mobilitat dels  

treballadors i visitants, afavorint l’ús de modes de transport 

alternatius al vehicle privat, racionalitzant l’ús del cotxe i 

gestionant la mobilitat de les mercaderies. La Diputació ha 

atorgat un ajut tècnic per a la seva redacció.  

 

- € 

 

Projecte amb UPC per implantar un servei préstec patinets i 

bici elèctriques: Conveni entre el departament de 

Telecomunicacions de la UPC i l’Ajuntament de Terrassa. 

Iniciativa de la UPC que avaluarà l'impacte de la pol·lució a 

Terrassa i permetrà obtenir dades dels agents 

contaminants, a temps real i a diferents punts de la ciutat, 

gràcies als sensors instal·lats a una f lota de patinets i 

bicicletes elèctriques per a l’ús compartit.  

 

- € 

 

FGC està construint un park&ride a l'estació Terrassa- 

Nacions Unides que disposarà de164 places. Tindrà un 

espai per a bicicletes i altres VMP i també per a vehicles 

elèctrics. Actuació f inançada al 100% per Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya amb un pressupost de 733.101,- 

€. Es preveu que es posi en servei el proper mes d'octubre.  

 

- € 

 

Finalització de les obres del carril bici Terrassa-

Matadepera. Impulsat per Diputació de Barcelona amb 

cofinançament de l'Ajuntament. Actuació cofinançada per la 

Diputació, l'Ajuntament i per fons europeus amb un 

pressupost de 850.863,- €. Es preveu que es posi en servei 

el proper mes de juliol.  

 

28.764,00 € 

 

Programa per la Setmana de la mobilitat sostenible i del dia 

de preservació de la capa d'ozó  

 
- € 

 

Infraestructura Anella Verda Manteniment xarxa de camins 

de l’Anella Verda  

 
60.000,00 € 

 

Regulació de l’ús públic a l’Anella Verda Aprovació de 

l’Ordenança d’ús públic de l’Anella Verda.  

 
- € 
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Durant el mes d’abril es van dissenyar conjuntament amb 

altres serveis els protocols per la desinfecció dels espais 

públics, i es va realitzar una prova a la Plaça de Dr. Robert.  

 

- € 

 

Aprovació projectes de transformació i ampliació de l'espai 

per a vianants (carrer sant Pere, Rambleta, segle XX…) 

 
--- 

 

Planif icació urbanística: Treball de camp i tractament de 

dades sobre barris de la ciutat actualment en estudi. (Segle 

XX, Vapor Albinyana, ARE Porta sud). Sol·licitud d’un Pla 

d’ocupació al SOC  

 5.800,00 € 

 

Mobilitat sostenible: Apantallament acústic N-150 Actuació 

f inançada al 100% per la Generalitat amb un pressupost de 

333.536,- €. Es preveu que s'executi el mes de juliol.  

 - € 

 

Lloguer d’espais: Garantir la disponibilitat d'espais on 

desenvolupar les activitats realitzades per serveis 

municipals 

 
283.818,00 

€ 

 

Garantir la neteja i desinfecció dels espaisi edif icis 

municipals. 
 

774.223,00 

€ 

 

Garantir el subministrament de tot aquell material petit no 

inventariable , com pot ser material d’oficina, dispensadors, 

petit mobiliari, etc. 

 
437.822,00 

€ 

 

Garantir que el servei de vehicles municipals d’ús compartit 

doni compliment a les mesures necessàries derivades de la 

COVID. 

 75.340,00 € 

 

Garantir el desdoblament dels llocs de treball del servei del 

010 ocupant sales d'activitats del Casal Cívic Francisca 

Redondo i altres, dotant els espais de connexions per a 

llocs de treball i de mobiliari d'oficina. 

 30.000,00 € 

 

Adaptació maquinària de climatització a l’edif ici de la 

Farinera per adaptacions a la Covid-19 
 20.000,00 € 

 

Implantació de mesures per preservar els aforaments i la 

distància física i proposta de preus més econòmics de les 

targetes multi-ús de bany a les piscines municipals. Activitat 

relacionada amb infància i joves, atès que es fa per donar 

opció d'estiu a famílies amb infants, donar servei a casals 

d'estiu, ...  

 
651.119,00 

€ 

 

SOSTENIBILITAT 
AMBIEN TAL I 

TRANSICIÓ 

ENERGÈTICA 

Red de Entidades Locals para desarrollar los ODS de la 

Agenda 2030 promoguda per la FEMP: Adhesió a aquesta 

xarxa amb l’objectiu de millorar la coordinació d’actuació 

dels governs locals per assolir millors resultats en l’Agenda 

2030 i el desenvolupament dels ODS. Caldrà impulsar 

accions que puguin fer front a la crisis que estiguin 

alienades amb els ODS, que constitueixen  

 3.000,00 € 

 

Reducció de la despesa familiar en l’energia (pobresa 

energètica): Oficina virtual d’assessorament en estalvi 

d’energia, canvis en la contractació (potencia, discriminació 

horària, bonif icacions) i autoconsum de fotovoltaica. Visites 

a domicili. Despeses d’establiment d’un Pla d’ocupació.  

 10.000,00€ 

 

Transició a un model energètic equitatiu (pobresa 

energètica): Liderar el procés de constitució de l’Associació 

de Municipis per l’Energia Pública (AMEP). Signatura 

 - € 
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Protocol i presentació a la premsa.  

 

Transició a un model energètic equitatiu (pobresa 

energètica): Aprovar els Estatuts al Ple municipal.  
 - € 

 

Transició a un model energètic equitatiu (pobresa 

energètica): Assemblea constitutiva AMEP en el marc de 

l’Eco-forum’20. Despeses vinculades a la quota anual.  

 5.000,00 € 

 

Establiment del Programa per la Transició Energètica A 

Terrassa amb 5 grans objectius: - Estudiar la viabilitat de 

crear un operador elèctric municipal d’energia verda - 

Reforçar el servei d’atenció a la ciutadania i l’empresa per 

impulsar la transició energètica. - Ampliar la xarxa 

d’instal·lacions fotovoltaiques municipals i promoure-les al 

sector residencial i industrial. - Impulsar el compliment dels 

nous compromisos de reducció de les emissions de CO2 

(Pacte d’Alcaldes).  

 48.864,00 € 

 

Promoció de l’autoconsum de fotovoltaica: Desenvolupar 

les actuacions del conveni per la transició energètica a 

l’empresa signat amb la Cecot. Despeses ja previstes en el 

marc de l’Eco-forum’20.  

 - € 

 

S'ha encarregat l'assistència tècnica per a l'elaboració del 

Pla estratègic del Vehicle Elèctric (PEVE), així com l’estudi 

d’implantació d’un servei de carsharing i un estudi de 

descarbonització de la f lota municipal.  

 17.908,00 € 

 

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima: L'Ajuntament 

s’ha adherit als nous compromisos de reducció de les 

emissions de CO2 de la Unió Europea per l’any 2030 

(Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible i el Clima). 

Comporta la redacció d’un nou Pla i la realització 

d’activitats vinculades a la difusió. Es disposarà de suport 

tècnic de la Diputació per a la seva redacció.  

 - € 

 

Ampliar la xarxa d’instal·lacions fotovoltaiques municipals: 

Recerca de sistemes de f inançament. Tramitació dels 

expedients i contractes corresponents.  

 15.000,00 € 

 

Organització de l’Eco-fòrum’20 sobre l’emergència 

climàtica. Les propostes es vincularan a la constitució de 

l’AMEP, al conveni amb la Cecot i amb el projecte TEI. 

Realització de conferències online.  

 3.000,00 € 

 

Campanyes informatives sobre bonif icacions adreçades a 

instal·lació sistemes energies renovables, i altres aspectes 

de l’autoconsum de fotovoltaica. Xarxes i web.  

 

- € 

 

Setmana Europea de l’Energia Sostenible: Programa 

d'activitats online sobre la transició energètica del 22 al 26 

de juny. La programació recull els tallers virtuals del Consell 

Comarcal del Vallès Occidental i la Diputació de Barcelona, 

que han fet en coordinació amb la Xarxa de Ciutats i Pobles 

cap a la Sostenibilitat. També inclou w ebinars, organitzats 

per la Cecot, per introduir conceptes com l’autoconsum 

fotovoltaic i la mobilitat elèctrica, a més d’altres recursos i 

activitats online amb l’objectiu d’informar sobre l’estalvi i 

l’ef iciència energètica .  

 

- € 

 
Pla de millora de la qualitat de l'aire L'actual.  7.200,00 € 
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Activitats a l'Anella verda Activitats al Centre d'informació 

Ambiental Bonvilar.  

 
16.000,00 € 

 
Publicació i difusió online de la Guia de l'Anella Verda   - € 

 

Increment espais naturals protegits Sol·licitud ampliació del 

Parc natural de Sant Llorenç i l'Obac  

 
- € 

 

Ampliar els horts urbans del Programa Conreant Terrassa 

mitjançant el Pla de buits. 

 
10.000,00 € 

 

Eliminació plàstics d'un sol ús: Campanya conscienciació i 

activitats online amb motiu del dia mundial sense bosses de 

plàstic.  

 

- € 

 

Eliminació plàstics d'un sol ús: Servei de préstec de vaixella 

reutilitzable a entitats i particulars.  

 
3.100,00 € 

 

Protecció de Recursos naturals. Redacció del Pla de 

sequera, a càrrec de Taigua.  

 
15.000,00 € 

 

Protecció de Recursos naturals (neteja de rieres): 

Actuacions de neteja i retirada de residus de l'entorn 

natural en l’àmbit de l’Anella Verda i rieres urbanes . 

 

13.000,00 € 

 

Millora instal·lacions de sanejament: Amb finançament de 

l'ACA s’ha fet un encàrrec per optimitzar les instal·lacions 

de sanejament (petites depuradores) dels barris de Les 

Martines, Can Palet de Vista Alegre i Can Gonteres. 

 

49.746,12 € 

 

Qualitat de l’aigua: S'iniciaran els treballs de redacció del 

projecte per a la construcció d'un dipòsit de 

homogeneïtzació a Abrera que permetrà barrejar les aigües 

procedents de la planta de tractament de Terrassa situada 

a Abrera amb les aigües procedents de la planta d'ATL, la 

qual cosa permetrà millorar la garantia de servei i una certa 

millora del sabor de l'aigua. TAIGUA. 

 

180.000,00 

€ 

 

Campanyes Gestió de residus: Accions foment correcta 

gestió residus. Campanya sobre bonif icacions al respecte i  

continuïtat campanya Tolerància zero. Canals online. 

 

- € 

 

Reforç de l’equip d’inspectors de residus : accions de 

control i actuacions directes adreçades a informar i 

conscienciar sobre com gestionar els residus correctamen. 

Sol·licitud d’un Pla d’ocupació al SOC.  

 

19.000,00 € 

 

Activitats en conveni amb Diputació per donar a conèixer el 

Parc Natural de Sant Llorenç.  

 
1.000,00 € 

 

Conveni per difondre, mantenir i donar a conèixer el Centre 

de Documentació del Parc Natural.  

 
6.000,00 € 
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4. Badalona 

 

Ajuntament de Badalona 

Comarca Barcelonès Habitants (2019) 220.440 hab 

Iniciativa Pla de reactivació econòmica i social de Badalona 

Tipus d’iniciativa EN PROCÉS Data aprovació/inici  

Press. destinat (2020) EN PROCÉS Press. destinat (2021)  

Fonts d’informació 

Apartat web municipal - coronavirus: activitat econòmica 

Apartat web municipal – coronavirus: dades útils 

Notícia – 1a reunió de Xavier Garcia Albiol com a alcalde amb el Comitè 

d’Emergències covid19 de la ciutat (13-05-2020) 

Notícia w eb – Termini 31 desembre per elaborar Pla de reactivació econòmica i social 

(6-10-2020) 

Ajuts a autònoms i PIMES – tràmit electrònic web municipal 

Ajuts a empreses afectades covid19 – tràmit w eb municipal 

Agents implicats i governança 

Signants  

Direcció/coordinació Comitè d’Emergències  

Participació  

Relació de mesures i actuacions implementades 

Dest. Temàtica Mesura Temporalitat Pressupost 

 
OBSERVACIONS 

- PLA EN PROCÉS D’ELABORACIÓ: L’alcalde de 

Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha f ixat el 31 de desembre 

com adata límit per tenir elaborat, amb la participació dels 

agents socials, econòmicsi polít ics, el Pla per a la 

reactivació econòmica i social de la ciutat. Aquest Pla haurà 

de ser el full de ruta a seguir per a fer front a la crisi 

econòmica i social aBadalona provocada per la pandèmia 

de la Covid-19.(noticia web municipal en data: 6-10-2020). 

- Web municipal coronavirus19 molt pobra: no proporciona 

dades actualitzades de la pandèmia a nivell local ni la seva 

afectació a la ciutat. De fet la informació del Covid no està 

centralitzada, sinó que es reparteix en els diferents apartats 

o temàtiques del w eb municipal. 

- Tampoc especif ica mesures econòmiques i socials via 

web (has de buscar la info d’ajudes i subvencions via 

tràmits telemàtics...) ni pressupost destinat f ins ara (encara 

no han elaborat el Pla de reconstrucció econòmica i social). 

- NOTA: recordem que Badalona va tenir un canvi de 

govern municipal a principis de maig, just enmig del primer  

confinament i de la primera onada de la pandèmia.  

  

 

http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=covid_19#wlp_covid_19
http://ajuntament.badalona.cat/telefons-dutilitat-covid-19/
http://ajuntament.badalona.cat/noticies/lalcalde-de-badalona-es-reuneix-amb-el-comite-demergencies-encarregat-del-seguiment-diari-de-levolucio-del-coronavirus/
http://ajuntament.badalona.cat/noticies/lalcalde-de-badalona-es-reuneix-amb-el-comite-demergencies-encarregat-del-seguiment-diari-de-levolucio-del-coronavirus/
https://ajuntament.badalona.cat/noticies/lalcalde-de-badalona-vol-enllestir-el-pla-de-reactivacio-economica-i-social-de-la-ciutat-abans-de-finals-dany/
http://ajuntament.badalona.cat/ajudes-a-autonoms-i-micropimes/
http://ajuntament.badalona.cat/ajuts-economics-a-les-empreses-amb-seu-social-a-badalona-dels-sectors-afectats-per-la-suspensio-de-lactivitat-covid/
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5. Sabadell 

 

Ajuntament de Sabadell 

Comarca Vallès Occidental Habitants (2019) 213.644 hab 

Iniciativa 
Sabadell, després de la Covid19. Proposta d’un debat de ciutat per sortir 

de la crisi. (Pla de xoc covid19) 

Tipus d’iniciativa 
Debat de Ciutat  

(Pla de xoc Covid19) 
Data aprovació/inici Maig 2020 

Press. destinat (2020) 7.990.335 € Press. destinat (2021)  

Fonts d’informació 

Web municipal - Coronavirus 

Notícia – Pla de xoc mesures coronavirus 

Document – Sabadell, després de la Covid19. Proposta d’un debat de ciutat per sortir de 

la crisi (Pla de mesures) 

Document - Resum mesures econòmiques (14 desembre 2020) 

Notícia – Reunió comitè seguiment de mesures 23 des 2020 

Agents implicats i governança 

Signants Grups polítics municipals i diferents entitats 

Direcció/coordinació 

Proposta de redactat Document debat de ciutat = Serveis 

Tècnics de l’Ajuntament i Equip de Govern 

Discussió del Pla: regidors pertinents, Alcaldia i Tinent 

d’Alcaldessa de Presidència i Drets Socials. 

Seguiment: comitè de seguiment: grups polítics municipals 

+ entitats 

Participació Actors social, culturals, polítics i econòmics 

Relació de mesures i actuacions implementades 

Dest. Temàtica Mesura Temporalitat Pressupost 

 OBSERVACIONS 

- S’associen les despeses econòmiques a les diferents 

mesures per temàtiques/blocs al f inal del document 

(infografia) i també mesura a mesura. 

- No totes les mesures tenen la temporalitat oestableta o la 

quantitat económica f ixada. 

- costa molt accedir a la web municipal específ ica 

d’informació sobre el coronavirus... jo al f inal hi he arribat 

via Observatori de dades locals, a un link que hi he trobat... 

  

 

SIMPLIFICACIÓ 

ADMINISTRATIVA 

I GESTIÓ DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

Mantenir l’activitat presencial imprescindible, amb totes les 

mesures de seguretat i prevenció en les diferents 

actuacions a realitzar. 

  

 Millora dels canals d’informació municipals i de la seva 

difusió 
 8.000€ 

 Millorar la gestió a les empreses amb mesures 

administratives i de tramitació  
 

Recursos 

municipals 

 
Adaptació de les ubicacions i dels espais dels equips a les 

mesures de protecció pertinents. 
  

 

AJUTS 

ECONÒMICS I 

FINANÇAMENT 

Augmentar la dotació en prestacions d’urgència social per 

donar cobertura a la garantia alimentària, les necessitats 

bàsiques i necessitats d’allotjament temporal.  

Març - agost 442.000,0€ 

 Set - des 336.000,0€  

 
Casals estiu. Incrementar el suport econòmic a les entitats 
per garantir-ne l’organització: personal, formació, equips de 
protecció individual, subministres materials 

 

91.000€ 

 
Incrementar la dotació pressupostària destinada a 

prestacions per garantir assistència a infants de famílies 
vulnerables  

 

 Ajudes Menjador de Casals SIS Juliol per 340 menors 
durant 25 dies (29/6 al 31/7)  

Juny-juliol 55.250€ 

 Crear una línia d’ajuts d’urgència destinats al pagament de 
lloguers i hipoteques  

 300.000,0 € 

 

Crear una línia d’ajuts a persones en situació de 
vulnerabilitat per fer front a situacions de derrames per 

qüestions estructurals i de subministraments bàsics en 
comunitats amb dif icultats 

 50.000€ 

https://www.vaporllonch.cat/inici/covid-19
https://web.sabadell.cat/noticies-sub/ajuntament/item/el-pla-de-xoc-per-reactivar-la-ciutat-preveu-mes-de-300-accions-amb-una-dotacio-economica-de-quasi-8-milions-d-euros
https://web.sabadell.cat/images/NOTICIES/Documents/20200515-Pla_post_covid_SABADELL.pdf
https://web.sabadell.cat/images/NOTICIES/Documents/20200515-Pla_post_covid_SABADELL.pdf
https://web.sabadell.cat/images/mesures.pdf
https://web.sabadell.cat/actualitat/notis/item/reunio-del-comite-de-seguiment-del-pla-covid-19
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Implantar una línia d’ajuts al lloguer de concurrència 
pública, complementària a les que es puguin establir per 
part d’altres administracions 

 150.000€ 

 
Garantir els imports íntegres de les subvencions a les 
entitats pels projectes i funcionament de l’any 2020   

Recursos 

Municipals 

 
Suplementar econòmicament a les entitats les despeses 
derivades de la Covid-19, com la compra de material, 
adaptació d’espais, etc.  

 30.000 € 

 

Reforçar el programa Fem Vacances 2020 (persones amb 

discapacitat), mantenint-lo com a espai relacional i de respir 
per a les famílies un cop f inalitzat el confinament  

 40.574 € 

 

Ajuts a la creació i consolidació empresarial de les 
empreses ubicades als centres d’allotjament municipal   
condonació de la quota de lloguer a les empreses de nova 

creació i en fase de consolidació ubicades als centres 
d’allotjament municipal durant estat d’alarma 

 

Disminució 

ingressos 

 

Ajuts a la creació i consolidació empresarial de les 
empreses ubicades als centres d’allotjament municipal   
Bonif icació 50% de la quota de lloguer a les empreses de 

nova creació i en fase de consolidació ubicades als centres 
d’allotjament municipal(6 mesos posteriors a l’estat 
d’alarma)  

 

 Convocar Subvencions i ajuts directes a les empreses, 
autònoms, creadors i entitats culturals 

 35.000€ 

 

Línia de subvenció de concurrència per a la creació de nous 

festivals i iniciatives de petit format, i/o consolidació dels ja 
existents en el sector artístic-cultural 

 45.000€ 

 Crear una línia de suport a iniciatives d'expansió de la 
cultura a nous espais i per a nous públics  

 10.000€ 

 
Crear noves beques per als creadors i investigadors locals 
cultural I artístics 

 45.000€ 

 
Reduir els costos d’inscripció als programes d’esport 
escolar pels infants i joves de la Ciutat de famílies amb 

dif icultats econòmiques. (CEVO)  

Curs 20-21 30.000 

 Augmentar la dotació pressupostària de la línia de 
subvencions a AMPA per la promoció de l’esport escolar  

Curs 20-21 20.000 € 

 
Augmentar la dotació pressupostària de la línia de 
subvencions per la promoció de l’esport adreçada a les 
entitats de ciutat  

Curs 20-21 18.000 € 

 
Establir un programa de beques i/o ajuts individuals per 

accés a la pràctica esportiva a les famílies més 
necessitades. Incorporats com a prestacions d’Acció Social  

Curs 20-21 30.000 € 

 

 Augmentar la dotació pressupostària de la línia de 
subvencions per la promoció de l’esport femení adreçada a 
les entitats de ciutat  

Tardor 2020 30.000 

 

FISCALITAT 

No cobrament de diferents taxes municipals directament 
vinculats amb l’activitat econòmica (residus, mercats, 

encants i ocupació via pública per terrasses de bars) als 
establiments afectats pel tancament, mentre duri l’estat 
d’alarma)  

 

Disminució 

ingressos 

 Ampliació de terminis pagament de taxes de guals i vehicles 
i IBI i taxa de residus i f lexibilització del pagament de tributs  

 

 

Mesures tributàries respecte taxes municipals. No 

cobrament de diferents taxes municipals directament 
vinculades amb l’activitat econòmica als establiments 
afectats pel tancament, mentre duri l’estat d’alarma, comerç 
no alimentari, serveis i restauració. Ampliació dels terminis  

de pagament de diferents tributs municipals i f lexibilització 
del pagament de la resta 

 

 

Mesures tributàries respecte taxes municipals.  No 
cobrament de diferents taxes municipals directament 
vinculades amb l’activitat econòmica als establiments 

afectats pel tancament, mentre duri l’estat d’alarma + 
Ajornament en la liquidació de la taxa de terrasses, així com 
la modif icació de l’ordenança f iscal per incloure reduccions 

a les terrasses 

Març-desembre 

 Mesures f iscals: eliminar l’IVA del sector de la cultura, com 
a mínim durant aquests dos mesos  

 

 DIGITALITZACIÓ I 

CONNEXIÓ 

Compra dels dispositius (àmbit educación) per f inalitzar el 
curs 2019-2020 

 76.120,0€ 

 Impuls a la creació d'una plataforma de distribució a la ciutat   40.000€ 
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 Foment de la digitalització del comerç de proximitat   10.400€ 

 Foment de la digitalització dels establiments de restauració  17.600€ 

 Compra de dispositius (àmbit educación) per ampliar la 

cobertura de cara al curs 2020-2021  
 79.944,0€ 

 
Formacions contra la bretxa digital; adequació dels punts 

informàtics dels complexos de gent gran o tauletes de 
préstec pels residents 

 20.000€ 

 

 

 

EMPRESA, 

TEI XIT 

PRODUCTIU, 

INDÚSTRIA 

Adaptació del circuit d’atenció a les persones emprenedores 
i empreses: nous canals d’assessorament en línia 
(habilitació de noves plataformes de comunicació i relació 

amb les persones usuàries). Execució permanent 

 20.000 € 

 Càpsules formatives interactives/webinars. execució 
permanent 

 5.000 € 

 Edició guia mesures econòmiques actualització diària 
Execució permanent f ins que en desapareguin les causes 

 10.000€ 

 Formació en digitalització (sectorial) i per nous canals en 
línia  

Execució 
permanent 

4.500 € 

 

Seguiment i atenció a noves demandes sorgides de la 

situació actual en coordinació amb els agents econòmics: 
enquestes periòdiques 500 empreses i trucades i reunions 
presencials/virtuals a les empreses)  

Execució 12 
mesos 

35.000€ 

 
Programa d’acceleració: INNOROCKET ACCELERATION 
LAB  

Curs 2020-2021 20.000 € 

 Pla de promoció per a l'atracció d'inversió industrial 
Iniciat. Execució 

12 mesos 
30.000 € 

 
Difusió en canals digitals dels serveis de promoció i 

avantatges de la ubicació al municipi 
Curs 20-21 15.000 € 

 

Posada en marxa de les mesures de millora de la 
competitivitat dels polígons d’activitat econòmica i control de 
l’impacte Treballar amb les diverses operadores de 
telecomunicacions, la cobertura de f ibra òptica a tots els 

polígons, 

Tardor 2020 5.000 € 

 

Posada en marxa de les mesures de millora de la 
competitivitat dels polígons d’activitat econòmica i control de 
l’impacte Execució senyalètica vertical intel·ligent als 
polígons 

Iniciat. En 6 
mesos 

5.000 € 

 

Posada en marxa de les mesures de millora de la 

competitivitat dels polígons d’activitat econòmica i control de 
l’impacte Identif icació requeriments en implantacions 
industrials recurrents en el proper període 

Curs 20-21 10.000 

 

Desenvolupament del districte d’innovació Gran Via-Ripoll 
(Taulí-UAB-Viver empresarial-Fira Sabadell-ESDi URL-

ESDi TECNODISSENY HUB-Aeroport).- Projecte conjunt 
amb Urbanisme  Identif icació de projectes de 
coneixement 

Tardor 2020 12.000 € 

 

COMER Ç, 

RESTAURACIÓ, 

CONSUM 

Recuperació dels locals comercials buits   
Recursos 

municipals 

 Intermediació amb el sector immobiliari   8.000€ 

 Campanyes de sensibilització i d’informació sobre els 
comerços de proximitat adreçades a la ciutadania  

 83.000€ 

 
Accentuació de la contribució a la dinamització comercial de 

la ciutat: Nit de Compres; Fira del Vi; Campanya de Nadal.  
 131.000€ 

 Ampliació de l’espai on es desenvolupen els mercats no 
sedentaris i mesures per recuperar la confiança dels clients. 

 50.000€ 

 Ampliació d’espais públics per a la instal·lació de terrasses   

 Impuls a la creació d'una plataforma de distribució a la ciutat  10.000€ 

 
Campanyes de sensibilització i d’informació sobre els 

establiments de restauració adreçades a la ciutadania 
 16.000€ 

 Accentuació de la contribució a la dinamització comercial de 
la ciutat 

 42.000€ 

 

TURISME,  

CULTURA, 

ESPORT 

Actes culturals a la fresca i a espais oberts   10.000€ 

 

Activar un servei de la biblioteca a casa amb voluntaris  
 

Recursos 

Municipals 

  Concurs de fotografia o relats, culturals i/o artístics, sobre 
el confinament  

 1.000€ 

 
Tancament del curs de fotografies: trobades amb els 

monitors que han fet classe duran tot el curs.  
 2.000 € 
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 Edició i elaboració de materials turístics  12.500€ 

 Creació de continguts turístics  8.000€ 

 Manteniment i increment de l’activitat cultural   
Pressupost 

actual 
 Posar la Cultura a l’abast de tothom   

 
Reforçar les accions de conservació i manteniment del 

patrimoni 
 

 Millorar la comunicació de les activitats culturals  15.000€ 

 Suport a les empreses, autònoms i creadors culturals locals  10.000€ 

 Establir mecanismes i canals permanents de comunicació i 
treball transversal amb els agents socioculturals 

 
Pressupost 

actual 

 Suport a les peticions de mesures a les altres 
administracions competents 

 
Recursos 

municipals 

 Adaptació dels espais culturals a la nova realitat  10.000€ 

 
Consolidar i fomentar les estratègies d'adaptació i 

d'innovació del sector cultural 
 5.000€ 

 
Reforçar el treball transversal i en xarxa per enfortir el 

sector 
 

Recursos 

municipals 

 
Mantenir el suport a la creació i als artistes, investigadors, 

creadors 
 10.000€ 

 
Fomentar la creativitat i el posicionament als espais 
municipals (artistes, investigadors, escriptors, pensadors)   

Pressupost 

actual 

 
Fomentar productes i iniciatives, noves o existents, en 

col·laboració amb entitats i institucions  Festival de Teatre 
/ Festival de Cultura Urbana 

 

Recursos 

municipals  
Transformació del model de governança cultural  

 
Integrar la innovació com a element transversal en el sector 

cultural i generar noves narratives  Pla d’Innovació 
Cultural 

 

 Consolidar la comunicació intensiva per a la difusió de les 
activitats i els productes culturals  

 5.000€ 

 Suport a la conservació, la recerca i a la difusió del 
patrimoni i la història cultural 

 25.000€ 

 Treballar per la centralitat de la Cultura en la societat   
Recursos 

municipals 

 

Promoure l’activitat física com a element de prevenció de 
malalties, beneficis per la salut i la ment, orientades a tota la 

ciutadania, a f i d’aconseguir la tornada de la població a 
l’esport.  

tardor 2020 5.000 € 

 

Facilitar la posta en marxa dels equipaments esportius 
municipals així que la situació sanitària ho permeti per tal 
d’incentivar el retorn a la pràctica esportiva d’entitats 

esportives i ciutadania en general.   

maig-agost 
2020- 

Serveis 
tècnics 

municipals 

 
Incentivar els programes de caire social que actualment ja 

desenvolupa el propi Ajuntament (Programa gratuït 
d’activitats física per a joves als barris).  

Curs 20-21 10.000 € 

 Recuperar la Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya  Curs 20-21 80.000 € 

 

OCUPACIÓ, 

FORMACIÓ, 

INSERCIÓ 

Assessorament per a la gestió de tràmits en relació amb 
prestacions i altres vinculats a SOC i SEPE  

Juliol 2020 

Juliol 2021 

81.841,00 €  

 
Acompanyament a la inserció i entrenament per a la recerca 
de feina  

Juliol 2020 

Juliol 2021 

75.441,00 €  

 
Mapeig de punts orientació, inserció per millorar informació  juny-des2020 2.000 € 

 

1. Incrementar la prospecció d’empreses sobretot en relació 

als perfils de les persones de la borsa de treball.  
2. Gestionar ofertes de treball.  
3. Recollir necessitats laborals i proposar formacions a mida  

juliol 2020 a 
juliol de 2021 

75.441,00 €  

 

Reforçar sistema Intermediació Laboral 
1. Millorar la competitivitat del servei: més àgil i ef icaç i 

accessible a tothom  
2. Crear un xat entre gestor ofertes/candidat  
3. Servei de videotrucada de forma que els gestors d'ofertes 
(tècnics i empreses) poguessin fer les entrevistes 

directament en línia  

juny 2020 
desembre 2021 

10.000€ 
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4. Bústia de notif icacions directament al mòbil i no a 
l'ordinador  

 Impulsar una Fira Virtual d'Ocupació  

D’octubre de 
2020 a 

desembre de 

2022 

5.000€ 

 
Fer un reconeixement institucional i promoció de l'empresa 
que desprès de la Covid ha incrementat la contractació que 
tenia prèvia a la Covid.  

octubre 2020 - 
desembre 2022 

 

 Adaptar Sabadellterball, creant un servei d'orientació en 
línia 

De juny de 2020 

a setembre de 
2021 

50.000€ 

 Revisat i actualitzat els continguts d'alfabetització digital i 
tutorials per a fer connexions a APP de recerca de feina 

 
Increment suport tècnic tallers de rehabilitació usuaris de 

Prelaboral 

 Preparar formació presencial i semipresencial per a usuaris 
de teletallers 

 Fer f ires virtuals d'ocupació per sectors o per empresa 

 

Implementar ACTUACIONS DE PLANS D’OCUPACIÓ  

Contractació laboral temporal de 95 persones amb 
contractes de 6 mesos a jornada completa, amb un enfoc 
integral, incorporant formació dintre del contracte en relació 
a competències transversals i competències 

professionalitzadores d’ofici. 

De setembre de 
2020 fins a 

desembre de 
2021 

1.316.000 € 

 

Implementar actuacions d’acompanyament a la contractació 
i a la inserció laboral, contractant a 5 tècnics durant 6 
mesos a jornada completa, per a la realització del 
seguiment laboral dels 95 treballadors 

De setembre de 
2020 fins a 

desembre de 
2021 

138.000 € 

 

Contractació laboral en pràctiques de 10 joves durant 6 

mesos a jornada complerta, amb seguiment i tutorització del 
pla de treball establert. Àmbits d’actuació: Medi ambient, 
energies i sostenibilitat / Ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació / Altres 

Des de 
setembre del 

2020 f ins 
desembre 2021 

126.000 

 

Contractació laboral temporal de 20 persones entre tècnics i 

auxiliars d’atenció al ciutadà: Tècnic negociat jurídic, Tècnic 
RH, Tècnic prevenció riscos i seguretat laboral, tècnic 
suport Omnia, tècnic Feinateca, Tècnic dinamització, 
auxiliars administratius, auxiliars controls accessos, tècnic 

suport obres, oficials oficis magatzem... i altres, 

De setembre de 
2020 fins a 

desembre de 
2021 

572.000 € 

 Formació per l'alfabetització digital de nivell inicial per a 
persones, fomentant l'autoaprenentage i la formació en línia  

 

104.000 € 

 Acreditació de competències digitals   

 Potenciació del programa de formació online MENTOR   

 

Participació al Mobile Word Capital Barcelona Projecte de 

sensibilització i captació de nous professionals pel sector 
TIC  

 

 Formació en 3D + Formació en internet de les coses   

 

Finalització de totes les formacions ocupacionals iniciades. 
Transformació de totes les accions formatives en format 
elearning mitjançant plataformes digitals. Objectiu titular al 
màxim % de participants facilitant eines i recursos  

 286.000 € 

 

Disseny i execució del pla local d’acreditació, per les 

persones que necessiten acreditar la seva experiència 
laboral per tal de millorar la seva candidatura alhora 
d’accedir al mercat laboral.  

 59.000 € 

 

EDUCACIÓ 

Adaptació dels processos de Preinscripció i matrícula 
escoles bressol, ensenyaments obligatoris, escola Illa, 
música i Conservatori a la modalitat de presentació 

telemàtica 

  

 
Adaptació dels processos de tramitació i sol.licitud Beques 
material i llibres de text a la modalitat telemàtica  

Recursos 

municipals 

 Informació selectivitat   

 Adaptació de les activitats i processos d’Orientació   

 Activitats educatives d’estiu: ampliació del nombre de tallers 

intensius d’anglès a tots els instituts públics  
 20.000€ 

 Activitats educatives d’estiu: tallers competencials diversos   25.000€ 

 Programes d’èxit educatiu: tallers de suport a l’estudi   16.000€ 
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Augment oportunitats educatives fora escola / horari lectiu. 
Augmentar nombre d’activitats extraescolars 
subvencionades 

 41.000€ 

 Escoles bressol, Escola de música i escola d’art Reducció 
d’ingressos pendent de concretar 

  

 

Programa Mentoria Social Juvenil de suport a l’èxit educatiu 

en menors cursant ESO. Es proposa ampliar el número de 
centres escolars d’alta complexitat que s’acullen al 
programa  

 25.000€ 

 

Projecte absentisme ètnia gitana a escolarització primària 
de suport a l’èxit educatiu. Es proposa ampliar el número de 

centres escolars d’alta complexitat que s’acullen al projecte.  

 30.000€ 

 
Reforç escolar- de cara a la selectivitat de setembre-Vapor 

Codina  
 4.000€ 

 
3 Parelles educatives de medi obert a a territori, referents 
de pistes esportives, com espai de trobada juvenil 

 25.000€ 

 Tutorials de competències transversals  
Recursos 

Municipals 

 Participació en les Comissió social dels centres educatius  
Recursos 

Municipals 

 

SALUT,  

EMERGÈNCIA 

SOCIAL I 

SANITÀRIA 

Creació i repartiment de targetes moneder com a alternativa 

o complement al repartiment dels lots d’aliments. 
 319.245,0€ 

 

Reforçar el Rebost Solidari davant l’augment de famílies 

usuàries i transitar cap a un nou model de Rebost Solidari, 

de forma coordinada i dialogada amb les entitats 

 
Recursos 

Municipals 

 
Donar resposta, mitjançant l’Oficina de Drets Energètics, al 

possible augment de necessitats d’informe de vulnerabilitat  
  

 

Treballarem conjuntament amb la Companyia d’Aigües per 

la instal·lació de comptadors provisionals, mentre duri l’estat 

d’alarma, en les famílies en situació de vulnerabilitat que no 

tenen accés a l’aigua 

  

 
Posar en marxa un espai temporal d’acollida per a persones 

sense llar, amb capacitat per a 30 persones 
 183.581,0€ 

 
Garantir l’alimentació de les persones sense llar que viuen 

en naus abandonades o infrahabitatges 
 12.046,0€ 

 Suport emocional de gestió de dol   2000€ 

 

Atenció sanitària: Disposar de test diagnòstics de forma 
ràpida per a personal essencial que treballa amb persones 
vulnerables i personal essencial que està exposat al virus 
pel tipus de feina. Centres d’Atenció Primària  

 

Recursos 

Municipals  

Atenció sanitària: Reactivar el projecte de prescripció social 

a cada ABS, en la mesura que el pla de desconfinament ho 
permeti i es puguin reprendre les activitats municipals 
col·lectives i de les diferents entitats dels barris  

 

 

Atenció sanitària: Atenció al personal sanitari de la ciutat: 
Accions front l’esgotament i l'estrès emocional del personal 

sanitari  

 

 

Protecció de la salut:Donar pautes sanitàries davant el risc 

de Covid-19 per a la reobertura en les diferents fases de la 
desescalada a establiments restauració, establiments de 
micropigmentació, pírcing i tatuatge, centres estètica...  

 

Recursos 

Municipals 

 

Protecció de la salut:Potenciar el servei d’assessorament 
per tal que els inspectors sanitaris puguin desenvolupar 

orientació als establiments per reorientar l’activitat comercial 
o altres aspectes que facin falta  

 

 
Crear un observatori postCovid: atenció a les dades 
públiques pel seguiment de la pandèmia a escala local i de 
Catalunya. Indicadors locals.  

Recursos 
tècnics 
municipals  

 

 

Elaboració i actualització d’un mapa de recursos per poder 

orientar, en un moment de canvis, a la ciutadania en 
qüestions relatives a la pandèmia (i noves pautes de 
comportament) i de suport emocional  

  

 

Adaptar i potenciar el Servei d’Assessorament i Informació 
en Drogues i Pantalles (adolescents i joves i famílies). 

Aquest servei donades les temàtiques que tracta, cal 
divulgar-lo i alhora afavorir formats d’atenció compatibles 
amb els requeriments actuals  

  

 Reforçar les taules i xarxes sectorials en què es participa. 
Oferir assessorament i proactivitat en tot allò que tingui a 
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veure amb accions que milloren el benestar emocional (que 
la pandèmia ha empitjorat) i en el manteniment d’estils de 
vida saludables (son, ús de pantalles, consum d’alcohol i 
altres drogues, alimentació)  

 

Assessorament i acompanyament al suport psicològic i la 

gestió emocional en situacions de pèrdua i emergències; 
tant a usuaris directament com a per a la supervisió tècnica 
de professionals  

Juliol 2020 

Juliol 2021 
44.720,00 € 

 

SERVEIS 

SOCIALS I 

VULNERABILITAT 

Reforçar la capacitat d’atenció telefònica i les derivacions 

des dels diferents canals d’entrada. 
  

 
Fer una acció i un seguiment proactius de les persones 

usuàries amb perfils més vulnerables. 
  

 
Reincorporació progressiva de les persones en baixa 
temporal pel procés de la Covid-19 i d’altes noves regulars 
en el Servei d’Atenció Domiciliària  

  

 

Reforçar el Servei d’Atenció Domiciliària (SALL, SAUX) per 

a persones afectades pel confinament, afectades per la 
Covid-19, altes de residències a domicilis i efectes del 
tancament dels centres de dia de gent gran  

  

 
Ampliar el servei d’àpats a domicili per a persones 
afectades pel confinament i el tancament dels centres de 

dia de gent gran  

 142.600€ 

 
Ampliar la cobertura del servei de teleassistència promovent 

la seva universalitat en les persones majors de 80 anys que 
viuen soles  

 25.000€ 

 

Reforçar les xarxes de suport mutu i promoure la 
coordinació generant un projecte comú de detecció i suport 
a les necessitats de la gent gran  

 58.000€ 

  Seguiment telefònic de gent gran sola i vulnerable   10.000€ 

 
 Activar el programa “VINCLES” (conveni amb l’Ajuntament 
de Barcelona) o crear una APP pròpia per a persones grans 
soles  

 20.000€ 

 

Treballar amb la Taula d’entitats de nova ciutadania i la 
Comissió de la Convivència les dif icultats legislatives i 

socials derivades del Covid que afecten el col·lectiu per tal 
de treballar interinstitucionalment possibles solucions 
excepcionals  

 

 Sense cost 
directe.  

 

 Coordinació amb la Generalitat de Catalunya respecte a les 

problemàtiques amb persones refugiades i menors no 
acompanyats com a conseqüència de la impossibilitat de 
treballar la reinserció per la Covid i treballar solucions 

extraordinàries  

 Sense cost 

directe.  

 Reforçar el programa d’acollida amb personal suficient   15.000 €  

 Reorganització del servei que ofereix l’SCAI per poder 
assumir la major demanda de tramitació  

 10.600 €  

 

Replantejament dels programes d’acollida específ ics per a 
dones i joves nouvinguts, per a poder oferir una bona 

atenció a partir de setembre de 2020 amb noves eines de 
formació i de creació de vincles que no podran ser els 
mateixos que abans de la crisi de la Covid  

 Sense cost 
directe.  

 

SERVEIS A LES 

PERSONES: 

 

GENT GRAN, 

JOVENTUT,  

INFÀNCIA, 

ADOLESCÈNCIA... 

Campanya sobre gestió emocional   

 Tècniques estudi- Oficina Jove   

 Increment places de casals d’agost per a infants en situació 
de vulnerabilitat 

  

 Casals estiu. Formació de monitors en matèria de prevenció 
de riscos  

 500€ 

 
Casals Estiu. Acompanyament entitats per adequar-se a les 
mesures necessàries derivades del nou context Recursos 

Municipals 

  

 Espais per a Joves a l'Agost als 5 centres cívics   20.000€ 

 
Promoure la creació d’una Taula de les Residències de 
Gent Gran de la ciutat, per millorar l’anàlisi i el seguiment 
del seu funcionament 

 
Recursos 

Municipals 

 
 Campanya publicitària “Sortir de casa de manera segura, 

consells per la gent gran”  
 1.500€ 

 Espais de trobada per a joves  10.000€ 
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 Bústies culturals, reminiscents i resiliència a cada planta 
dels complexos de gent gran per a les persones que no fan 
servir xarxes socials ni telèfons intel·ligents  

 
Recursos 

Municipals 

 Visites a distàncies curtes a gent gran   

 
 Fer activitats de gestió emocional per recuperar la 

confiança al juliol en grups reduïts (gent gran) 
 10.000€ 

  Formació en noves tecnologies a través dels voluntaris per 
tal de poder formar a la Gent Gran en noves tecnologies 

 6.000€ 

 
 Activitats virtuals vídeo conferència en petits formats, 
dossiers de treball, llapis de memòria gravats, xarxes 
socials, etc.  

 4.000€ 

 Dia Internacional de la Gent Gran   5.000€ 

  Formacions en grups reduïts per tal que la gent gran 
sàpiga baixar un vídeo, mirar coses per internet  

 3.500€ 

 
Mantenir oberts els 12 centres cívics de la ciutat durant els 
mesos de juliol i agost per tal de posar a disposició espais 
condicionats a gent gran, joves o infants  

 
50.000€ 

 Modif icar el pressupost per incrementar dotació d’ajuda 

humanitària  

 

Recursos 

municipals 
 

Reformular els projectes per tal de respondre a les 

necessitats de la crisi mundial de la Covid-19 en l’àmbit 
d’ajuda humanitària  

 

 Seguir donant suport als projectes de l’agermanament de 
Sabadell amb l’Argub i reformular els projectes, si s’escau  

 

 

FEMINISME I 

LGTBI  

No tancament a l’estiu del servei de feminismes i del SIAD 
per poder abordar l’agenda de cites posposades i les noves 

necessitats  

 
Recursos 

municipals 

 Ampliar els recursos destinats al Servei d’informació i 
atenció a les dones  

 92.750€ 

 
Accions de recuperació Teràpia grupal   3500€  

 Atenció LGBTI Ampliar el Servei Atenció Integral (SAI) 
LGTBI  

 
1000€  

 
Suport a la conciliació Espai de canguratge, adreçat a 

usuàries del servei SAID  
 

1500€  

 
Suport a la conciliació Proposta de Comissió per conciliació 

familiar i Teletreball 
  

 Sensibilització Punts Lila  
 

10.000€  

 
Material pedagògic per als centres de secundària   

 Xarxes ciutadanes Campanya adreçada a comunitats de 
veïns i dels comerços  

 
1500€  

 Taula interinstitucional Observatori compartit de les dades 

de violència de gènere a Sabadell  
 

Recursos 

municipals  

 

TEI XIT 

ASSOCIATIU I 

DINAMITZACIÓ 

SOCIAL 

Enfortiment de les xarxes veïnals coordinació i suport 

veïnal. 
 

Recursos 

Municipals 

 
Debat i anàlisi de les reaccions xenòfobes i del possible 

augment del racisme i el populisme d’extrema dreta davant 
la crisi de la Covid-19  

 

Recursos 
Municipals 

 Reforçar el coneixement de la ciutadania de l’Oficina de 
Drets Civils amb una campanya específ ica a la tardor  

 

 

Fer campanyes institucionals a través de les xarxes social 
per combatre les “fake news” i les informacions racistes, 

xenòfobes o homòfobes en relació al Covid  

 

 
Buscar la complicitat amb les noves xarxes veïnals i les 

entitats per combatre les “fake news” en relació amb la 
Covid  

 

  Dur a terme una cerimònia interreligiosa conjunta pels 
morts per COVID-19  

 1000€ 

 Reconeixement institucional a les persones voluntàries 
Covid i a les xarxes veïnals  

 2.000 € 

 
Formació en línia per a les noves persones inscrites al 

voluntariat Covid  

 

Recursos 

Municipals 

 
Formació específ ica en noves tecnologies per entitats 
veïnals ja que la crisi de la Covid ha mostrat les seves 
mancances  

 

 
Formació en estratègies per detectar i abordar la violència 
de gènere amb la implicació de la ciutadania i les xarxes 
veïnals (nova necessitat de feminismes)  
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 Incorporar les noves persones voluntàries Covid a les 
xarxes de distribució del Punt del Voluntariat  

 

 Contractar una assegurança per donar cobertura 
d’accidents a les accions de les persones voluntàries  

 250 € 

 

Documentar les xarxes existents, establir protocols de comú 
acord amb les entitats i col·lectiu, i promoure la seva 

consolidació  

 

Recursos 

Municipals 

 
Treballar amb Recursos Humans en una proposta de 

voluntariat corporatiu  

 

 Organitzar jornades sobre voluntariat en èpoques de crisi   

 

Elaborar un pla d’accions conjuntes territorializades entre 
els voluntaris Covid i les AV per afavorir la incorporació de 

noves persones voluntàries més joves en les estructures de 
les associacions veïnals  

 

 Mantenir la difusió a les xarxes de les experiències de 
persones voluntàries vinculades al Covid-19  

Sense cost   

 

HABITATGE 

Ampliar la disponibilitat d’habitatges destinats a Habitatge 

d’Exclusió Social 
 

Recursos 

municipals 

 
Fer una campanya de captació d’habitatge per mitjà de la 

bossa de mediació  
 15.000,0 € 

 
Crear una unitat d’intervenció en situacions de risc de 

pèrdua d’habitatge, per millorar la resposta preventiva 
 

Recursos 

Municipals 

 

ESPAI PÚBLIC I 

MOBILITAT 

 Adequar els espais per a activitats de gent gran. Adaptació 
Mercat de Sant Joan i complexos 

 60.000€ 

 

Protecció de la salut:Continuar treballant amb Espai Públic  
per assegurar el millor pla de neteja de carrers i desinfecció 
de mobiliari urbà en cada moment, ja que pot ser una f ont 

de contagis important, i augmentar la responsabilització de 
les persones adoptant hàbits higiènics  

  

  Lluitar contra l’aïllament social Adaptació Mercat de Sant 
Joan i complexos 

 1.500€ 

 Revisió i adequació de les determinacions del planejament 
urbanístic i de les ordenances municipals  

 80.000€ 

 
Formulació del nou planejament urbanístic, estratègic i 
sectorial que ha de permetre desenvolupar les noves línies 

de transformació futura i d’impuls de la ciutat 

 

Recursos 

Municipals  Reorganització i simplif icació administrativa dels processos 
de les llicències urbanístiques i autoritzacions 

 

 
Mobilització del sòl de titularitat municipal per fomentar la 
implantació de noves activitats productives 

 

 Impuls i reorientació de la planif icació i execució de les 
polít iques de mobilitat  

 300.000€ 

 Potenciar i millorar els camins del riu i el rodal amb l’objectiu 
de potenciar l’activitat física en aquest entorn. 

 20.000€ 

 

SOSTENIBILITAT 

AMBIEN TAL I 

TRANSICIÓ 

ENERGÈTICA 

Impuls i reorientació de la planif icació i execució de les 
polít iques de gestió i tractament de residus 

 630.000€ 
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6. Lleida 

 

Ajuntament de Lleida 

Comarca Segrià Habitants (2019) 138.956 hab 

Iniciativa Pla de Reconstrucció Social i Econòmica (EN PROCÉS)  

Tipus d’iniciativa Pla (EN PROCÉS?) Data aprovació/inici 
Mesa transversal per 

elaborar Pla: 31-07-2020 

Press. destinat (2020)  Press. destinat (2021)  

Fonts d’informació 

Web municipal – Coronavirus 

Document – Mesures f iscals i econòmiques davant el Covid19 

Notícia w eb – Mesa transversal per a la recuperació de la ciutat (31-07-2020) 

Web municipal educació – recursos educatius #joemquedoacasa 

Web municipal – agència de l’energia de lleida – transició energètica - coronavirus 

Notícia w eb – ajuda d’1’5M de la Generalitat per fer un Pla de Recuperació Econòmica 

i Social (10-11-2020) 

Agents implicats i governança 

Signants MESA TRANSV ERSAL:tots els grups polítics municipals 

Direcció/coordinació Consistori ( Paeria) 

Participació 

Representants dels agents socials i econòmics, 

d'entitats veïnals i del teixit associatiu de la ciutat, i 

també per personal acadèmic, educatiu i sanitari. 

Relació de mesures i actuacions implementades 

Dest. Temàtica Mesura Temporalitat Pressupost 

 OBSERVACIONS 

- Web municipal sobre informació del coronavirus poc 

elaborat. Informació dispersa que has d’anar buscant per 

cada temàtica en concret mirant a diferents webs 

municipals (no centralització /unif ica<ció dades). 

- No queda clar si la mesa transversal ja ha elaborat el Pla 

de treball per reactivar la ciutat o no...jo no l’he trobat via 

web (el document de la DIBA tampoc contempla Lleida). 

En aquesta notícia (18-06-2020) es parla d’un Pla de Xoc, 

però jo només he trobat la notícia, no cap document,,, 

- Les dades recollides aquí són les contemplades al 

document de mesures f iscals i econòmiques que hi ha al 

web municipal (molt breu) + les que he anat trobant a les 

diferents notícies al web... 

  

 

AJUTS 

ECONÒMICS I 

FINANÇAMENT 

Donar continuïtat als serveis de teleassistència gratuïta als 

majors de 75 anys 
  

 Microcrèdits per persones emprenedores   

 

Ajuts específ ics al sector turístic de la ciutat de Lleida una 

convocatòria de nova creació sorgida de la crisi provocada 

per la COVID 19 

  

 

Línia extraordinària de la Generalitat per a la gestió de 

programes de voluntariat i mobilització ciutadana en el marc 

de la Covid-19 a Lleida. La Xarxa Solidària Lleida va estar 

operativa f ins a principis de juny, amb 675 voluntaris 

 74.000€ 

 

Ajuts al Teixit Empresarial que s’han impulsat en el marc de 

la COVID-19 per donar suport a les iniciatives econòmiques 

de la ciutat. 

  

 

FISCALITAT 

Ajornament i/o f lexibilització del pagament de tributs i taxes 

locals: 
  

 

L’Ajuntament efectuarà bestretes de les factures mensuals 

de prestació de servei de tracte successiu a les empreses 

que se’ls hagi suspès el contracte de prestació de serveis 

per aplicació del Decret Legislatiu 7/2020 de la Generalitat 

de Catalunya 

  

 
L’Empresa Municipal d’Urbanisme eximirà del pagament,  

mentre duri la declaració de l’estat d’alarma, de la renda 
  

https://www.paeria.cat/cat/ajuntament/covid-19/
https://www.paeria.cat/cat/ajuntament/covid-19/mesures-fiscals-i-economiques.pdf
https://www.paeria.cat/cat/ajuntament/noticies.asp?Detall=True&IdNoticia=33788&Dia=-1&Mes=-1&Any=2020&IdDepartament=-1&TextCerca=coronavirus&Consulta=False&PaginaAnterior=/cat/ajuntament/noticies.asp&Pagina=2
https://educacio.paeria.cat/joemquedoacasa
https://lleidaenverd.paeria.cat/agencia-energia-lleida/
https://www.paeria.es/fra/ajuntament/noticies.asp?Detall=True&IdNoticia=34224&PaginaAnterior=/fra/inici.asp
https://www.paeria.es/fra/ajuntament/noticies.asp?Detall=True&IdNoticia=34224&PaginaAnterior=/fra/inici.asp
https://www.paeria.es/aplicacions/noticies/nounoticies_imprimir.asp?Detall=True&Imprimir=True&IdNoticia=8151
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mensual derivada del contracte d’arrendament als locals i 

tallers que han vist aturada la seva activitat comercial 

 

L’Empresa Municipal d’Urbanisme eximirà del pagament, 

mentre duri la declaració de l’estat d’alarma, de la renda 

mensual derivada del contracte d’arrendament o cessió d’ús 

als habitatges habituals a totes aquelles persones que 

pateixen extraordinàries dif icultats per atendre el seu 

pagament a conseqüència de la crisi del Covid-19. 

  

 

Foment de l’habitatge protegit i la rehabilitació d’immobles 

amb l’aplicació de tractaments f iscals favorables i la 

congelació de les taxes per obres menors 

  

 

Suspendre el pagament de les quotes de les Taxes per 

serveis educatius: 

- Escola Municipal de Música 

- Conservatori Municipal de Música 

- Escoles Bressol Municipals 

- Itineraris musicals 

  

 

Suspendre el pagament de les quotes de les Taxes de 

mercats: 

- Locals, parades, bars i terrasses ubicats en mercats 

municipals que hagin tingut que cessar la seva activitat 

- Parades en mercats ambulants periòdics que han cessat 

la seva activitat, com Camps d’Esports i Barris Nord. 

  

 
Suspendre el pagament de les quotes de la Taxa per 

serveis esportius. Us de la pista d’atletisme 
  

 
Suspendre el pagament de les quotes de la Taxa per 

l’aparcament regulat (zona blava) 
  

 Congelació de les taxes de prestació de serveis personals.    

 
Taxes de prestació de serveis educatius i de menjador  

d’escoles bressol, actualitzar-les a la meitat de l’IPC.  
  

 
Augment de la quantia de les bonif icacions de les taxes 

d’escolaritat f ins al 95%. 
  

 
Rebaixa dels barems d’accés a les bonif icacions 

d’escolaritat i menjador 
  

 Congelació de l’impost de circulació   

 
Possibilitat de pagament fraccionat en tres terminis de 

l’Impost de Béns Immobles (IBI). 
  

 

L’Ajuntament no iniciarà cap nou procediment de notif icació 

de liquidacions tributàries, ni d’inspecció tributària, ni 

embargaments de comptes corrents, sous i salaris i 

devolucions tributàries mentre duri l’estat d’alarma, 

  

 

DIGITALITZACIÓ I 

CONNEXIÓ 

L’Ajuntament implanta tramitació electrònica en els 

procediments de gestió de les despeses, als efectes que les 

factures d’empreses i professionals proveïdors es tramitin 

més ràpid i es pugui fer el seu pagament, per garantir la 

liquiditat del sector empresarial 

  

 

Dotar de serveis digitals i tecnologia els departaments 

municipals per seguir funcionant i prestar l’atenció 

corresponent. Per fer-ho possible, s’ha reforçat la 

infraestructura dels escriptoris virtuals, s’han habilitat 

instruments de treball col·laboratiu i se n’ha fet formació. 

S’han generat òrgans de govern telemàtics per seguir 

operant, amb els plens municipals, les comissions 

informatives, els Consells de Zona, taules rodones, etc. El 

suport informàtic s’ha intensif icat en els tràmits telemàtics, 

per solucionar incidències i donar sortida a expedients 

tramitats digitalment 

  

 

EMPRESA, 

TEI XIT 

PRODUCTIU, 

INDÚSTRIA 

Millora del teixit productiu. Suport a actuacions que 

comportin el manteniment, consolidació i creació d'ocupació 

de qualitat dels sectors més afectats. També es potenciaran 

els sectors estratègics o amb més capacitat de crear 

ocupació, així com la dinamització del teixit empresarial, la 
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promoció del comerç local i de proximitat i els serveis a les 

empreses o plans de millora. Les actuacions específ iques 

en aquest àmbit podran ser el foment de la contractació 

amb subvencions a les empreses, l’assistència tècnica als 

sectors i les empreses del territori per mantenir la seva 

viabilitat i millorar la competitivitat, i assessorament en 

prospecció del mercat laboral. 

 

OCUPACIÓ, 

FORMACIÓ, 

INSERCIÓ 

Foment de la formació ocupacional: així, de cara al curs 

vinent l’Institut Municipal de Treball ( IMT) augmentarà en un 

40% l’oferta de places tot arribant f ins a les 2.100, alhora 

que preveu seguir amb l’augment progressiu dels cursos, 

que ja superen el mig centenar. 

  

 

Foment de l’ocupació. L’objectiu és donar resposta als 

problemes de les persones aturades i facilitar la seva 

incorporació al mercat de treball d’acord amb les 

necessitats del teixit productiu. Es prioritzaran els col·lectius 

en risc d'exclusió social i laboral, com persones aturades de 

llarga durada, dones amb baixa qualif icació o víctimes de la 

violència masclista o persones amb discapacitat o 

problemes de salut mental. Les actuacions en aquest àmbit 

podran ser plans d’ocupació, programes per millorar la 

capacitació i qualif icació de les persones treballadores, i 

altres mesures d’acompanyament a la inserció laboral. 

  

 EDUCACIÓ 
Recursos Educatius al web municipal d’Educació per 

gestionar millor el confinament a casa. 
  

 HABITATGE 

l’Ajuntament ja ha estimulat la propera construcció de 8.000 

HPO en zones d’expans ió de la ciutat entre les quals 

destaquen les del marge esquerre del riu. L’obra pública 

que genera l’acció de govern municipal, al terme de Lleida, 

directa o induïda sobrepassa els 348 milions d’Euros  

  

 

ESPAI PÚBLIC I 

MOBILITAT 

Gratuïtat del servei d’autobús públic urbà per a tots els nens 

i joves en edat d’escolarització obligatòria, és a dir, de 3 a 

16 anys 

Curs 2021-

2022 
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7. Tarragona 
 

Ajuntament de Tarragona 

Comarca Tarragonès Habitants (2019) 134.515 hab 

Iniciativa Mesures de suport a pimes i autònoms i mesures tributàries 

Tipus d’iniciativa 
Diferents documents de 

mesures 
Data aprovació/inici  

Press. destinat (2020) 
TOTAL: 165M€  

COVID: 639.331.06€ 
Press. destinat (2021) 

TOTAL: 163’3M€  

COVID:420.000€ (subv.Gene) 

Fonts d’informació 

Web municipal - coronavirus 

Notícia Web – Modif icació de crèdit mesures per fer front a covid19 

Web municipal – Tarragona Impulsa – Mesures de suport a PIMES i autònoms 

Document – Resum informatiu de diferents mesures tributàries covid19 

Web – Pressupost municipal 2020 

Document – Pressupost municipal 2021 

Agents implicats i governança 

Signants  

Direcció/coordinació  

Participació  

Relació de mesures i actuacions implementades 

Dest. Temàtica Mesura Temporalitat Pressupost 

 OBSERVACIONS 

- No he trobat cap document de Pla de Xoc ni de mesures 

escrites. La informació bolcada aquí està extreta dels 

diferents webs municipals i documents adjunts en ells; així 

com les notícies publicades al web municipal oficial de 

l’ajuntament.  

- Interessant: jornada sobre innovació social i ODS. Més 

info aquí. 

- Interessant estudi d’anàlisi de desenvolupament econòmic  

per zones geogràfiques de la ciutat. 

  

 

SIMPLIFICACIÓ 

ADMINISTRATIVA 

I GESTIÓ DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

Decrets d’emergència per accions directes amb la situació 

actual del covid-19. Entre aquests s’inclouen el 

subministrament de mascaretes, ulleres protectores, bates, 

guants, així com despeses per poder realitzar teletreball per 

part dels treballadors municipals i l’ajuntament no s’aturi. 

 108.523,06€ 

 

AJUTS 

ECONÒMICS I 

FINANÇAMENT 

Programa d’ajuts per a noves empreses:  

Ajuts econòmics per alleugerir les despeses durant el 

primer any d'activitat. 

24 oct.2020 

12 nov.2020 
50.000€ 

 

Convocatòria de subvencó per al sector comercial de 

Tarragona per fer front a part de les pèrdues econòmiques 

provocades per la situació d'emèrgencia de salut pública i 

per la declaració de l'estat d'alarma per part del govern de 

l'estat. 

Fins el 15 

d’agost 2020 
190.000€ 

 

Subvenció directa - Ajuts a la participació a l'aplicació 

'SomComerçTGN'.100€ per alta en l’aplicació “Som 

Comerç TGN”. 

Fins el 3 de 

juliol 2020 
50.000€ 

 

Subvenció directa a propietaris de locals comercials 

llogats  a empresaris de comerç per reducció de la quota 

mensual del lloguer del local comercial durant l'estat 

d'alarma COVID-19. 

Convocatòria 

tancada 
 

 

Convocatòria d'ajuts per la contractació de persones 

participants en polítiques actives d'ocupació promogudes 

pel SMO: 

Subvencions a persones, físiques o jurídiques, que 

formalitzin contractes laborals amb participants de 

polít iques actives d'ocupació promogudes pel SMO-

Tarragona Impulsa.  

Fins el 15 set. 

2020 
50.000€ 

 
Línia d’ajuts per ERTO: s’adreça a aquelles empreses que 

van contractar personal, durant 2019 o 2020, per un mínim 
 

https://www.tarragona.cat/salut/salut-publica/coronavirus
https://www.tarragona.cat/hisenda/noticies/noticies-2020/lequip-de-govern-planteja-un-modificatiu-de-credit-de-300.000-20ac-destinats-a-ajuts-al-comerc-i-100.000-20ac-destimul-a-lactivitat-cultural
https://www.tarragona.cat/tarragonaimpulsa/empresa/mesures-de-suport-a-pimes-i-autonoms
https://www.tarragona.cat/hisenda/fitxers/Document%20informatiu%20Mesures%20COVID-19%20-%20copia.pdf
https://www.tarragona.cat/hisenda/el-pressupost/el-pressupost
https://www.tarragona.cat/hisenda/fitxers/altrespress/presentacio-pressupost-2021
https://www.tarragona.cat/tarragonaimpulsa/noticies/noticies-2020/tarragona-impulsa-organitza-una-jornada-sobre-innovacio-social-i-objectius-de-desenvolupament-sostenible
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de sis mesos, que hagin vist suspesa la seva activitat per 

raó de la declaració de l'estat d'alarma per la gestió de la 

situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, 

hagin hagut d’aplicar ERTO per aquest motiu i que 

reincorporin a tot el personal afectat per l’ERTO.  

 

Línia d’ajut per augment de la producció: va adreçada a 

aquelles empreses que hagin ampliat la seva plantilla, 

durant 2020, a causa de a l’augment de la producció a 

causa del COVID-19, amb contractes de mínim un mes, al 

50% de la jornada. 

 

 

Subvencions a entitats esportives  Club de Voleibol Sant 

Pere i Sant Pau (20.000 euros); Club de Rugby Tarragona 

(20.000 euros); Club Ciclista Camp Clar (10.000€). 

 50.000€ 

 Subvencions d’estímul a l’activitat cultural professional  100.000€ 

 

FISCALITAT 

No es cobrarà la taxa de terrasses i ocupació de la via 

pública a bars i restaurants f ins al 30 de setembre de 2020. 
  

 

Diferents mesures tributàries:modificacions de tributs; 

ampliacions de termini; fraccions, ajornaments i 

suspensions de terminis... Més informació aquí. 

  

 

OCUPACIÓ, 

FORMACIÓ, 

INSERCIÓ 

Pla d’acció de desenvolupament econòmic local i 

d’ocupació de Tarragona. Accions relacionades amb els 

àmbits de l’ocupació, la formació, l’emprenedoria, el suport 

al teixit empresarial i l’atracció d’inversions 

Fi Pla = 2022  

 
ESPAI PÚBLIC I 

MOBILITAT 
Fumigació d’espais per prevenció covid-19.  50.000€ 

 

https://www.tarragona.cat/hisenda/fitxers/Document%20informatiu%20Mesures%20COVID-19%20-%20copia.pdf
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8. Mataró 

 

Ajuntament de Mataró 

Comarca Maresme Habitants (2019) 128.265 hab 

Iniciativa Pla de reconstrucció social i econòmica de Mataró. 

Tipus d’iniciativa Pla Data aprovació/inici 

Maig 2020: signatura acord 

per elaborar-lo 

Juliol 2020 

Press. destinat (2020)  Press. destinat (2021) TOTAL: 152,47M€  

Fonts d’informació 

Web municipal - coronavirus 

Web municipal – Pla de Reconstrucció Social i Econòmica 

Document – Pla de reconstrucció social i econòmica. Mesures de xoc i d’urgència. 

(juliol 2020) 

Document - Recull de les mesures econòmiques i sociolaborals de suport a PIMES i 

autònoms davant la Covid-19 (actualitzat 18-01-2021) 

Web municipal - Mataró 2022 

Notícia w eb – Avantprojecte de pressupost 2021 

Agents implicats i governança 

Signants 
Tots els grups polítics municipals 

Agents socials 

Direcció/coordinació 

Taula per a la reconstrucció social i econòmica de 

Mataró 

- representants de tots els grups polítics 

- membres del Consell Econòmic i Social de Mataró 

Participació Agents socials, ciutadania. 

Relació de mesures i actuacions implementades 

Dest. Temàtica Mesura Temporalitat Pressupost 

 OBSERVACIONS 

- L’apartat web municipal sobre coronavirus contempla 

informacions generals d’altres administracions (links) així 

com telèfons de contacte i notícies municipals. Abaix de tot 

tens un link d’accés al Document de mesures econòmiques 

i sociolaborals per a PIMES i autònoms (en la seva darrera 

versió actualitzada).  

- La informació és de fàcil accés i clara. Per accedir a la 

pàgina del Pla de reconstrucció social i econòmica has de 

clicar a un ban que surt. En aquest, hi ha un apartat d’ajuts i 

un de mesures. 

- Es fa difícil saber a nivell de pressupost municipal quant 

s’ha invertit en les mesures i ajuts i en quines temàtiques 

s'ha invertit més i en quines menys, ja que la informació no 

es concreta o només en alguns casos tant via web com en 

els dos documents.  

- Hem vist que els 2 documents (Pla / Mesures 

econòmiques) eren més complets a nivell d’informació que 

la que consta via web, així que ens hem basat en aquests 

documents.  

 

PLA 
(diferents  

temporalitats) 

 

RECULL 

Mesures 

PIMES i 

Autònoms 
(diferents  

temporalitats) 

 

 SIMPLIFICACIÓ 

ADMINISTRATIVA 

I GESTIÓ DE  

L’ADMINISTRACIÓ 

PÚBLICA 

9. Dispositiu específic per donar suport a la reactivació 

econòmica. Balancejar personal de l’Ajuntament d’àrees 

que experimentaran durant els pròxims dies baixades de 

càrrega de personal a d’altres on augmentarà cap a un 

dispositiu específ ic d’agents facilitadors, cívics i d’inspecció 

per donar suport a la reactivació econòmica. 

PLA 

Mesura xoc 

econòmica 

 

 

25A. Mesures genèriques Transversals 

- Reclamació d'ajudes de f inançament per a municipis al 

governs autonòmics i de l’estat. 

PLA 

Mesura 

urgència 

econòmica 

 

 

AJUTS 

ECONÒMICS I 

FINANÇAMENT 

8. Microcrèdits per a autònoms, pimes i entitats 

• Microcrèdits per autònoms o pimes, i extensivament per 

entitats de l’àmbit econòmic o social, destinats al pagament 

PLA 

Mesura xoc 

econòmica 

 

https://www.mataro.cat/ca/temes/coronavirus
https://www.mataro.cat/ca/pla-de-reconstruccio-social-i-economica
https://www.mataro.cat/ca/pla-de-reconstruccio-social-i-economica/mesures/copy_of_socials/20200729_recull-de-mesures-de-xoc-i-durgencia-pla-de-reconstruccio-social-i-economica.pdf
https://www.mataro.cat/ca/temes/coronavirus/serveis-municipals/docs/mesures_activitat_empresarial.pdf
https://www.mataro.cat/ca/temes/coronavirus/serveis-municipals/docs/mesures_activitat_empresarial.pdf
https://www.mataro.cat/ca/lajuntament/mataro-2022
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/noticies/2020/l2019avantprojecte-de-pressupost-2021-concentra-l2019esforc-en-lluitar-contra-els-efectes-de-la-covid-19-i-millorar-serveis
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de proveïdors, fer front a les despeses de lloguer, 

subministraments, quotes de RETA i inversions associades 

al compliment normatiu per a la reobertura d’establiments i 

millora de la seva activitat (digitalització, diversif icació-

reorientació de serveis...). 

• L’Ajuntament convoca, avalua els projectes i els 

concedeix; l’entitat bancària els tramita i els paga. 

L’Ajuntament fa seguiment dels projectes i els fondeja. 

 

s/n Ajuts retornables ERTO's 
Per pal·liar el retard en la recepció dels ERTOS i contribuir 

d’aquesta manera a apaivagar els efectes de la crisi 
econòmica provocada per la pandèmia, s’ofereix un ajut 
retornable de 400€ per aquelles persones empadronades a 
la ciutat que encara no han rebut cap prestació d’atur o 

subsidi tramitat al SEPE malgrat estar inclosos en 
expedients de regulació d’ocupació. 

 

 

11C. Mesures de suport per a mantenir l'habitatge i 

evitar-ne la pèrdua. 

Previsió augment del nombre de Prestacions Econòmiques 

d'Urgència Social vinculats a temes d'habitatge. 

PLA 

Mesura xoc 

social 

 

 

13B. Garantir la cobertura de necessitats bàsiques 

d'alimentació i subministraments per afavorir el retorn a 

la nova normalitat 

- Increment de les partides de beques per complement 

menjador escolar. 

 

 

19. Crear programes de suport al sector cultural 

Creació d’una línia de suport al sector cultural a f i de 

reactivar-lo, fomentant l’exhibició cultural i la col·laboració 

amb el comerç local per la dinamització econòmica. 

 

 

26B. Mesures vinculades a Suport a persones amb 

necessitats bàsiques i socials urgents 

- Línies d’estímuls directes signif icatius per rehabilitació 

d’habitatges, si es destinen a lloguer social. 

PLA 

Mesura 

urgència 

social 

 

 

27B. Mesures vinculades a revertir efectes de la crisi en 

la planificació de serveis bàsics i en les persones 

Creació d’una línia de suport al sector cultural a f i de 

reactivar-lo , fomentant l’exhibició cultural i la col·laboració 

amb el comerç local per la dinamització econòmica. 

 

 

s/n Suport en la matrícula de setembre per a estudiants 

del TecnoCampus 

-  L’objecte del programa consisteix en concedir ajuts 

d’entre el 25% i el 50% sobre la matrícula dels estudis 

universitaris de grau en el curs acadèmic 2020/21. 

- La línia d’ajuts es destina a cobrir necessitats 

sobrevingudes derivades de contingències produïdes arrel 

de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

 

 

Ajuts a autònoms i microempreses: per al pagament 

d’interessos derivats d’operacions de crèdit subscrites amb 

motiu de l’impacte econòmic de la COVID-19 

RECULL 
Mesures PIMES i 

autònoms  

15-10-2020 

al 

13-11-2020 

 

 

Subvencions del projecte «Aixequem persianes» 

Per a propietaris/àries de locals buits i emprenedors/es que 

posin en marxa un projecte empresarial durant aquest 

exercici 2020. Seguit de suports que van des de l’elaboració 

del pla d’empresa f ins a subvencions f iscals o ajuts a 

l’arranjament dels locals. 

RECULL 
Mesures PIMES i 

autònoms  

Termini:  

30-11-2020 

 

 

Subvencions per a la transformació digital del comerç i 

la restauració de Mataró 

Titulars d’establiments comercials (de serveis o assimilats) i 

de restauració de Mataró, ja siguin persones autònomes, 

microempreses o petites empreses, que portin a terme 

projectes o accions de transformació digital en la seva 

activitat durant el 2020. 

RECULL 
Mesures PIMES i 

autònoms  

18-11-2020 

al 

09-12-2020 
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TecnoCampus - A 

1.- Bonif icació del 40% de les quotes de lloguer dels espais 

empresarials dels mesos d’abril i maig per a les empreses 

del Parc Empresarial del Tecnocampus. 

2.- Bonif icació del 100% de les quotes de lloguer dels 

espais a la incubadora dels mesos de març i abril per a les 

empreses incubades al Tecnocampus 

RECULL 
Mesures PIMES i 

autònoms  
 

 

FISCALITAT 

6B. Fast-Track d’activació de terrasses 

Per aquells establiments que no es pugui augmentar l’espai 

per tal que puguin mantenir la capacitat, estudiar la reducció 

de la taxa. 
PLA 

Mesura xoc 
econòmica 

 

 

10. Fiscalitat Resilient: flexibilitat i adaptació impositiva 

Amb l’objectiu de minorar les càrregues f iscals entre els 

sectors econòmics de Mataró aquesta mesura preveu 

mantenir i/ampliar les mesures de f lexibilitat f iscal i 

compensacions en taxes i preus públics per aquells sectors 

i activitats més afectats per la crisi. 

 

 

Reducció de les taxes de terrasses i escombraries 

Per a professionals autòn o que siguin titulars d’un centre 

d’estètica i bellesa, en el cens de l’impost d’activitats 

econòmiques, que hagin estat obligades al tancament sobre 

la base de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, 

RECULL 
Mesures PIMES i 

autònoms  

 

 

Mesures econòmiques i fiscals adoptades per 

l’Ajuntament de Mataró i empreses municipals o ens 

amb participació municipal 

Els establiments que no poden romandre oberts per la 

situació d’excepcionalitat tindran reduccions en les quotes, 

en relació amb eltemps de vigència de l’estat d’alarma, de 

les taxes o preus públics següents: 

- Preu públic de la brossa comercial 

- Taxa d’ocupació de la via pública per bars i restaurants 

(taules i cadires/terrasses) 

- Cànons per a les concessions que han vist afectades les 

seves activitats 

- Taxa de mercats municipals: Liquidacions de mercats 

municipals corresponents al període del 1r semestre de 

l’any 2020 

 

 

Mesures de caire general sobre flexibilitat fiscal 

El calendari f iscal es modif ica amb nous terminis per pagar 

l’IBI, l’IAE, l’IVTM, el preu públic de la brossa comercial, la 

taxa d’ocupació de la via pública (taules i cadires / 

terrasses) i la taxa de mercats (2n semestre) 

 

 

Aigües de Mataró 

- Aigües de Mataró no suspendrà el servei d’aigua per 

manca de pagament a les famílies o empreses mentre se 

sostingui l’estat d’alarma. 

- També s’aplicaran mesures per ajornar el termini de 

pagament senserecàrrec. 

 

 

PUMSA  

Està concedint la moratòria en el pagament de rendes de 

locals i oficines, en les condicions previstes en el Real 

Decret Llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents 

complementàries per a recolzar l’economia i l‘ocupació. 

 

 

Consorci Port de Mataró 

Les principals mesures estan destinades a rebaixar la 

facturació i a flexibilitzar-ne el pagament: 

- Durant l’abril i el maig, reducció del 50% de les quotes de 

participació en les despeses generals (manteniment i 

serveis del Port) 

- Ajornament de l’emissió de factures corresponents a 

pagaments fraccionats relatives a les autoritzacions i 

concessions concedides pel Consorci f ins als 30 dies 

després de la f inalització de l’estat d’alarma, ampliació dels 

terminis de pagament en període voluntari de 30 a 90 dies. 
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- Ajornament de l’emissió de noves targetes d’abonats 

d’aparcament i d’autoritzacions de terrasses f ins que f inalitzi 

l’estat d’alarma. Aquest període de temps serà bonif icat. 

 

Fundació Unió de Cooperadors de Mataró 

Des de l’entrada en vigor de l’Estat d’Alarma, s’ha aplicat 

carència en el lloguer dels despatxos ubicats a Cafè de Mar, 

així com en un local comercial llogat a un empresari que 

s’ha vist obligat a interrompre la seva activitat econòmica. 

 

 

DIGITALITZACIÓ I 

CONNEXIÓ 

7A. Impuls de la formació virtual per a les empreses i 

les persones 

• Cercar i dotar-nos d'instruments de formació virtual, per a 

posar-los a l'abast 

d'empreses i treballadors/res. 

PLA 

Mesura xoc 

econòmica 

 

 

6B. Acompanyament integral a infància i adolescència. 

Reforç escolar facilitar la disponibilitat d'espais i eines 

telemàtiques per reduir les desigualtats generades 

Cap estudiant sense Internet. 

PLA 

Mesura xoc 

social 

 

 

21A. Mesures vinculades a l’impuls del comerç i la 

restauració 

- Facilitar la digitalització del sector. 

-  APP per a la millora de la seguretat. 

PLA 

Mesura 

urgència 

econòmica 

 

 

23. Mesures vinculades a la Digitalització 

- Facilitar la digitalització de l’activitat econòmica (vinculat a 

agrupació anterior d’ impuls comerç i restauració). 

- Mapificació de l’escletxa digital a la ciutat (limitacions 

d’accés existents entre ciutadania i/o col·lectius específ ics). 

 

 

24B. Mesures vinculades a la Facilitació de l’accés a 

l’activitat econòmica i als recursos ocupacionals 

-  Bonif icacions per a la contractació. 

 

 

EMPRESA, 

TEI XIT 

PRODUCTIU I 

INDÚSTRIA 

1. Monitoratge a través d’enquestes per a conèixer les 

necessitats de les empreses. Elaboració d’una enquesta 

com a sistema de radiografia i monitoratge de les empreses 

locals. 

PLA 
Mesura xoc 
econòmica 

 

 

2. Facilitar banc de proveïdors per a la compra de 

materials necessaris per la "nova realitat" Elaboració 

d’un llistat de proveïdors d’EPIS o materials essencials post-

covid adreçat a les empreses locals per tal de facilitar el 

reinici de la seva activitat. 

 

 

4. Distribució de guia de bones pràctiques Amb 

descripció exhaustiva de mesures per tal de que els 

empresaris les considerin a l’hora de reobrir els seus 

establiments al públic. 

 

 

16A. Fast-Track d’activació de terrasses 

• Habilitar un task-force per agilitzar l’atorgament de 

llicències (ampliació de l’espai) de terrasses degut a la crisis 

del Covid-19. 

• Simplif icar els processos d’atorgament de llicencies i 

permetre tràmits via online. 

 

 

24A. Mesures vinculades a la Facilitació de l’accés a 

l’activitat econòmica i als recursos ocupacionals 

- Dispositiu de reforç per a la tramitació de llicències 

d’activitat pendents (2 perfils tècnics durant 12 mesos). 

- Dispositiu de reforç per a accelerar l’atenció davant 

l’increment de persones en atur amb motiu de la pandèmia, 

tot facilitant la seva incorporació als serveis del SOM. (2 

perfils tècnics durant 12 mesos). 
PLA 

Mesura 
urgència 

econòmica 

 

 

s/n Sessions sectoritzades del programa “reinventa’t 

del TCM 

- Programa d’acompanyem a pimes i microempreses en el 

procés de transformació i canvi per fer front a aquests 

entorns cada vegada més exigents i en continu canvi. El 

programa Reinventa´t ajuda a identif icar elements clau de 

transformació i acompanyar a les empreses en el seu 

procés de canvi. 
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Tecnocampus - B 

- Espai digital d’atenció a empreses. 

- Servei d’assessorament a empreses i autònoms sobre les 

mesures de les administracions per pal·liar els efectes del 

Coronavirus. 

- Píndoles formatives online sobre nous models de negoci, 

digitalització, etc. davant dels reptes de l’escenari post-

Covid-19 

RECULL 
Mesures PIMES i 

autònoms  
 

 

COMER Ç, 

RESTAURACIÓ, 

CONSUM 

5. Protocols d’autoavaluació per establiments segurs 

Per locals, restaurants, hotels… per tal d'auto-creditar que 

es compleix amb estàndards de desinfecció i traslladar al 

client confiança amb les mesures que s’apliquen a 

l’establiment  

PLA 

Mesura xoc 

econòmica 

 

 

21A. Mesures vinculades a l’impuls del comerç i la 

restauració 

- Campanya de difusió i promoció del comerç local. 

- Plans de dinamització per eixos comercials (disseny). 

- Activació de locals buits. 

-  La gestió del comerç local (integració representació eixos 

comercials a taula transversal, anàlisi models de gestió pre-

apeu...). 

-  Accelerar el Pla d’Impuls al Centre. 

PLA 

Mesura 

urgència 

econòmica 

 

 

TURISME, 

CULTURA, 

ESPORT 

20. Enfortir les entitats esportives per tal de potenciar el 

seu rol en el foment de la cohesió social 

- Oferir suport a les entitats esportives per contribuir a la 

sostenibilitat de les activitats i afavorir la continuïtat i accés 

dels associats i famílies vulnerables afectats per la crisi 

ocasionada per la Covid. 

PLA 

Mesura xoc 

social 

 

 

22. Mesures vinculades a Turisme i Cultura 

- Creació de campanya promocional turística de la ciutat. 

- Mantenir el concepte estratègic “Mataró Connecta” 

adaptant-lo a la nova realitat 

PLA 
Mesura 
urgència 

econòmica 

 

 

OCUPACIÓ, 

FORMACIÓ, 

INSERCIÓ 

7B. Impuls de la formació virtual per a les empreses i 

les persones 

• Analitzar oportunitats d’un nou model de formació 

(virtual/presencial) per a les polítiques públiques pròpies 

(Formació continua del SOM, Tecnocampus...). 

• Adaptació a format virtual la formació ocupacional SOC, i 

elaboració de píndoles formatives pròpies. 

PLA  

Mesura xoc 
econòmica 

 

 EDUCACIÓ 

16A. Acompanyament integral a infància i adolescència. 

Reforç escolar facilitar la disponibilitat d'espais i eines 

telemàtiques per reduir les desigualtats generades 

- Aules d'Estudi en els Espais Joves de la Ciutat durant 

l'estiu. 

- Previsió d'augment d'hores de contractació de formadors 

especialitzats a les activitats de suport a l'estudi de la xarxa 

d'espais joves. Complement al reforç escolar del Pla 

Educatiu d'Entorn. 

PLA 
Mesura xoc 

social 

 

 

SALUT,  

EMERGÈNCIA 

SOCIAL I 

SANITÀRIA 

11C. Mesures de suport per a mantenir l'habitatge i 

evitar-ne la pèrdua.  

Atenció al sensellarisme (2 fases): Trasllat servei atenció al 

sensellarisme d'Espai Gatassa a Can Boet i posterior trasllat 

a Centre Acollida Can Soleret (ampliació equipament). 

PLA 

Mesura xoc 
social 

 

 

13A. Garantir la cobertura de necessitats bàsiques 

d'alimentació i subministraments per afavorir el retorn a 

la nova normalitat 

- Previsió augment dotació recursos alimentació Centre de 

Suport Alimentari L'Entorn (Urgències + frescos + increment 

atenció). 

- Cobertura necessitats bàsiques subministraments. 

 

 

14. Servei de suport psicològic per atendre diferents 

formes d'afectació durant l'emergència. 

Promoure mesures de suport emocional i psicosocial 

adreçades als col·lectius més afectats per la crisi Covid19. 
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18A. Coordinació i enfortiment dels agents de 

l'assistència primària Social i de Salut a la ciutat per 

liderar els canvis immediats i de futur en els models 

d'atenció 

 Creació de la Taula Mataró Salut 2030.  

 

 

27A. Mesures vinculades a revertir efectes de la crisi en 

la planificació de serveis bàsics i en les persones 

-  Pla de recuperació sanitària + Atenció psicològica. 

PLA 
Mesura 
urgència 

social 

 

 

SERVEIS 

SOCIALS I 

VULNERABILITAT 

11A. Mesures de suport per a mantenir l'habitatge i 

evitar-ne la pèrdua  

Servei de suport al deute d'habitatge + antena de benestar 

social a habitatge. 

PLA 
Mesura xoc 

social 

 

 

12B. Increment de l'atenció a les persones grans, fràgils 

i amb dependència 

- Augment d'altes en el servei de teleassistència. 

- Augment hores de SAD social per suport a afectats de 

coronavirus, confinament, o en suport front a la supressió 

d'altres serveis com els centres de dia. 

 

 

18B. Coordinació i enfortiment dels agents de 

l'assistència primària Social i de Salut a la ciutat per 

liderar els canvis immediats i de futur en els models 

d'atenció 

 

 

26A. Mesures vinculades a Suport a persones amb 

necessitats bàsiques i socials urgents 

- Reforçament dels serveis socials municipals amb 

personal, recursos i descentralització. 

- Pla de recuperació social. 

  

 SERVEIS A LES 

PERSONES:  

 

GENT GRAN, 

JOVENTUT, 

INFÀNCIA, 

ADOLESCÈNCIA... 

12A. Increment de l'atenció a les persones grans, fràgils 

i amb dependència 

- Increment de les activitats per millorar el benestar 

emocional i cognitiu de les persones grans i combatre el 

sedentarisme propiciat pel període de confinament en el 

marc de les polítiques de gent gran activa. 

- Prevenció i detecció de la soledat sobrevinguda i la 

fragilitat. 

PLA 
Mesura xoc 

social 

 

 

17. Reforçar protocols d'informació i acollida adreçats  a 

la població migrada per tal de reduir les situacions 

d'irregularitat sobrevinguda derivades del context 

Crear una mesa de coordinació de les institucions i entitats 

implicades per a donar suport a processos d'emancipació i 

inclusió de joves ex tutelats. 

 

 
FEMINISME  

I LGTBI 

15. Increment de l'atenció en polítiques d'Igualtat i en 

concret en atenció a situacions de violència agreujades 

pel confinament. 

Previsió d'augment hores d'intervenció del Servei 

d'Informació i Atenció a les Dones (fonamentalment en 

primeres acollides i atenció psicològica). 

PLA 
Mesura xoc 

social 

 

 

TEI XIT 

ASSOCIATIU I 

DINAMITZACIÓ 

SOCIAL 

25C. Mesures genèriques Transversals 

Visibilització d’iniciatives solidàries d’empreses i entitats 

locals arran de la COVID19.  

PLA 

Mesura 

urgència 

econòmica 

 

 HABITATGE 

11B. Mesures de suport per a mantenir l'habitatge i 

evitar-ne la pèrdua.  

- Creació d'un servei d'habitatge tutelats de transició. 

- Mobilització d'habitatge buit per generar habitatge social i 

evitar ocupacions (diferents mesures). 

PLA 

Mesura xoc 

social 

 

 

ESPAI PÚBLIC I 

MOBILITAT 

6B. Fast-Track d’activació de terrasses 

Garantir l’ampliació de la capacitat de les terrasses, 

habilitant temporalment nous espais i tancant al tràfic 

determinats carrers. 

PLA 

Mesura xoc 
econòmica 

 

 

21B. Mesures vinculades a l’impuls del comerç i la 

restauració 

- L’aparcament com a element facilitador. 

PLA 

Mesura 
urgència 
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25B. Mesures genèriques Transversals 

- Pla per a l’adaptació dels equipaments municipals 

vinculats a l’atenció de l’activ itat empresarial al teixit 

productiu per oferir serveis presencials amb seguretat quan 

aquests s’obrin a la ciutadania. 

econòmica 

 

 

SOSTENIBILITAT 

AMBIEN TAL I 

TRANSICIÓ 

ENERGÈTICA 

3. Assessorament per a l’optimització de la potència 

elèctrica Assessorament per l'optimització de la potència 

elèctrica en els comerços i restauració i adaptació al comerç 

real / Monitorització en remot d’establiments amb  

potència instal·lada de menys de 50kw  i comptadors 

electrònics. 

PLA 
Mesura xoc 
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9. Santa Coloma de Gramenet 

 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

Comarca Barcelonès Habitants (2019) 119.215 hab 

Iniciativa 
Pacte de Ciutat de Santa Coloma de Gramenet. Pacte local per a la 

reconstrucció social, econòmica i cultural. 

Tipus d’iniciativa Pacte de Ciutat Data aprovació/inici 
PLA DE XOC: maig 2020 

PACTE CIUTAT: juliol 2020 

Press. destinat (2020) 
PLA DE XOC: XXX 

PACTE CUTAT: 15M€  
Press. destinat (2021)  

Fonts d’informació 

Web municipal - Coronavirus 

Document – Declaració Institucional reconstrucció econòmica i social covid19(maig2020) 

Document – Informe Mesures Urgents per fer front a Covid19 (abril 2020) 

Document – Pacte local per a la reconstrucció social, econòmica i cultural (juliol 2020) 

Agents implicats i 

governança 

Signants Tots els grups polítics municipals 

Direcció/coordinació Ajuntament (?) – no especif ica cap ens creat a propòsit... 

Participació Teixit social, economic, polític i cultural 

Relació de mesures i actuacions implementades 

Dest. Temàtica Mesura Temporalitat Pressupost 

 OBSERVACIONS 

- no concreció econòmica d’algunes mesures (sobretot 

Pla de Xoc) . 

- Pacte de Ciutat elaborat en concordància amb agenda i 

objectius ODS. 

- El Pacte de Ciutat és un instrument paral•lel al Pla 

d’Actuació Municipal per al mandat 2019-23. 

- Mesures de 

xoc = març-

juliol 2020 

 

- Pacte Local 

rec.Econ. = 

maig-des 

2020  

(i posterior) 

 

 

SEGUIMEN T DEL 

PLA I 

TRANSPARÈNCIA 

Comitè d’Emergència Municipal (Ajuntament) = 

coordinació i seguiment de les actuacions municipals de 

gestió de la pandèmia del coronavirus. 

Pacte Local  

 

El Pacte de Ciutat contemplarà en el seu annex de 

Governança i Comunicació, un protocol de coordinació 

polít ic per aplicar davant qualsevol tipus de rebrot que 

aparegui de la COVID19 i que obligui als poders públics a 

determinar mesures restrictives en matèria econòmica, 

comercial, sanitària, cultural de mobilitat, etc  

  

 

SIMPLIFICACIÓ 

ADMINISTRATIVA I 

GESTIÓ DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

Crear un fons especial per a l’adquisició d’equips de 

protecció individual per als i les treballadores municipals 

Pacte Local 

 

 

Anàlisi del cost de la suspensió de contractes d’obres i 

prestació de serveis durant la pandèmia per part de 

l’Administració. 

 

 

Exigir una major aportació pel CCAC. Les aportacions 

que rep el CCAC en cap cas han de ser inferiors a les 

que rebia quan era gestionat per l’extint Consell Comarcal 

del Barcelonès 

 

 

Exigir la supressió de la Llei Montoro que limita el dèficit i 

prohibeix reinvertir lliurement el superàvit. 
 

 

AJUTS 

ECONÒMICS I 

FINANÇAMENT 

257 AJUDES REINTEGRABLES per a persones en 

ERTOs .  

Març – juliol 

2020 

Mesura xoc 

284.800€ . 

(partida 

inicial) 

 

Increment de la partida per al programa municipal 

d’alimentació i necessitats bàsiques, per adquisició de 

targetes i vals de compra, incloent la compra d’aliments, 

aliments frescos i productes d’higiene i neteja. 

Pacte Local 2.100€ 

 

Ajuts econòmics per prevenir la pèrdua de l’habitatge per 

impagament. Del total de la partida, 667.500 euros, com a 

mínim, hauran de ser destinats a famílies composades 

Pacte Local 2.670.000€ 

https://www.gramenet.cat/sites/informacio-sobre-el-coronavirus/
https://www.gramenet.cat/fileadmin/Files/Ajuntament/coronavirus/DOCS/Declaracio___Institucional_COVID19_Maig_2020.pdf
https://www.gramenet.cat/fileadmin/Files/Ajuntament/coronavirus/DOCS/200504_ACCIONS_MUNICIPALS_COVID-informe_fase_emerge__ncia_DEFINITIU.pdf
https://www.gramenet.cat/fileadmin/Files/Ajuntament/coronavirus/pacte_local_2020.pdf
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per dones soles i els seus f ills i/o f illes. 

 

Convocatòria d’ajuts directes per pal•liar els efectes 

econòmics derivats de l’aturada involuntària de l’activitat 

provocada pel COVID-19. Ajut adreçat a tots els sectors 

econòmics del municipi que siguin autònoms o 

microempreses i acreditin la subjecció a tancament 

obligatori o bé decrement de la facturació per sobre del 

60%. 

500.000€ 

 
Beques casals d’estiu. Programa de suport al retorn dels 

nens i nenes a l’activitat socioeducativa. 
520.000€ 

 

Ajuts a la creació d’empreses, per impulsar la creació de 

nous negocis per part de persones desocupades, sempre 

que s’autoocupin o creïn una empresa (sota qualsevol 

forma jurídica) a Santa Coloma de Gramenet. 

2020-juny 

2021 

Pacte Local 

250.000€ 

 

Ajuts per impulsar la creació de projectes d’autoocupació 

de dones emprenedores en situació de vulnerabilitat. Un 

programa que atengui al suport de dones aturades i en 

situació de vulnerabilitat (famílies mono marentals, 

violència masclista, etc.) que impulsin un projecte 

d’autoocupació, mitjançant la garantia d’un salari de 

subsistència inicial que pogués esdevenir, en cas 

necessari, complementari a l’ingrés mínim vital o a 

d’altres prestacions compatibles i mitjançant 

l’acompanyament específ ic i intensiu al desenvolupament 

del projecte 

Pacte Local 

85.000€ 

 
Incorporació en els fons d’ajudes locals al sector cultural 

que donin cobertura als artistes locals. 
 

 

Estudiarem la implementació d’una proposta excepcional 

que permeti establir la gratuïtat dels entrenaments, en les 

instal•lacions esportives locals, sense límits d’edat. 

 

 

FISCALITAT 

CONGELACIÓ DEL REBUTS de les Llars d’Infants 

Municipals. (Mesura de Xoc) 
Març – Juliol 

2020 

Mesura xoc 

 

 
Ajornament de rebut dels LLOGUERS dels habitatges 

municipals. (Mesura de Xoc) 
 

 
Suspensió dels terminis de cobrament dels TRIBUTS 

MUNICIPALS. 
 

 

Creació d’un fons per rebaixar les quotes de les persones 

que ho requereixin. Beques escola bressol. Programa 

d’escolarització precoç dels nens i nenes, (per garantir la 

conciliació de la vida laboral i familiar) i beques per a les 

llars d’infants. Destinació de com a mínim 150.000€ a f ills 

i f illes de mares soles. 

Pacte Local 

620.000€ 

 

Aprovació de reduccions, exempcions i/o ajornaments de 

les obligacions f iscals (que suposen una reducció 

ingressos municipals). 

A- Congelació del tipus impositiu de l’IBI per l’exercici 

2021 

Impacte 

previsible: 

1.200.000€ 

 B- Reducció del 50% de la quota per terrasses de bars. 

Impacte 

previsible: 

100.000€ 

 
C- Reducció del 50 % de la taxa dels mercats no 

sedentaris 

Impacte 

previsible: 

130.000€ 

 

D- Reducció del preu públic per a la recollida de residus 

comercials en un 50 % als comerços, establiments de 

restauració, autònoms i empreses afectades per la 

impossibilitat d’obrir durant el període d’alarma  

Impacte 

previsible: 

300.000€ 

 

E-  Ajornament de Taxes i preus públics, tot ajustant les 

noves dates de pagament de guals, aparcament 

safaretjos, caixers automàtics, expositors lligats a 

l’alimentació i taxa de manteniment de  

mercats 

Impacte 

previsible: 

1.000.000€ 
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F- Modif icació de l’ordenança general per incrementar la 

f lexibilització de fraccionaments i aplaçaments de 

pagament de tributs i preus públics 

Impacte 

previsible: 

300.000€ 

 

G- Exempció de pagament entre el 14 de març i el 31 

d’agost de la part corresponent a l’espai en vivers 

d’empresa (Bosc Llarg i Can Peixauet), per recolzar les 

empreses allotjades i garantir la seva viabilitat en un 

moment de baixada signif icativa de la seva activitat 

econòmica 

Impacte 

previsible: 

66.000€ 

 

H- Bonif icacions estades als vivers de nous projectes 

empresarials, al llarg de l’exercici 2020, per impulsar la 

creació d’empreses que s’ubiquin a la ciutat en un context 

Post-Covid, mit jançant l’establiment d’un sistema gradual 

de bonif icacions en els preus d’estada al viver, des del 

100% de bonif icació els tres primers mesos f ins al 25% el 

darrer 

Impacte 

previsible: 

14.000€ 

 
Bonif icació de l’IBI a les activitats empresarials de l’àmbit 

de la cultura 
 

 

DIGITALITZACIÓ I 

CONNEXIÓ 

Projecte de digitalització, donant suport a les PIMES i 

persones autònomes: diagnòstic, assessorament, 

formació, ajuts, acompanyament. 

Pacte Local 

200.000€ 

 

Ampliació de l’ample de banda fins al màxim permès (en 

cada cas i segons contractes de telefonia de 

l’Ajuntament) de les diferents línies als centres, prioritzant 

centres cívics. 

 

 
Dotació a tots els espais cívics municipals de connexió 

WI-FI per a usuaris i usuàries 
 

 

EMPRESA, 

TEI XIT 

PRODUCTIU, 

INDÚSTRIA 

Programa “Emprendre en femení” amb l’objectiu 

d’impulsar i apoderar el talent femení, a partir d’un 

acompanyament integral i intensiu cap a les dones 

emprenedores del territori. Servei integral 

d’acompanyament, assessorament, capacitació, 

desenvolupament personal i professional. 

Pacte Local 

50.000€ 

 

Programa de foment i impuls a l’accés a la contractació 

pública entre el teixit productiu local. sessions 

informatives, formació i consultoria per millorar les 

competències del teixit productiu local vers com accedir i 

com participar dels contractes de les diferents 

administracions locals. 

15.000€ 

 

Programa d’informació envers tot el conjunt d’ajuts i 

f inançament llançats per les diferents administracions en 

el context Covid 19, oferint un servei especial d’informació 

i acompanyament a la tramitació si escau d’ajuts i línies 

de finançament adreçat a tot el teixit productiu local, 

44.000€ 

 

Programa de mediació entre llogaters i emprenedors. 

Consisteix en l’acompanyament d’empreses que han 

tingut o tenen dif icultats per fer front al lloguer amb motiu 

de la crisis de la covid-19 

 

 

Programa d’assessorament per a la reorientació 

empresarial, amb l’objectiu d’acompanyar les empreses 

de la ciutat en un pla de reorientació / rellançament 

empresarial per a la nova etapa post-Covid 

50.000€ 

 COMER Ç, 

RESTAURACIÓ, 

CONSUM 

Suport i impuls a la creació d’una plataforma “Market 

Place”. Plataforma integral de venda “online” i de serveis 

a domicili per a els establiments comercials i els mercats 

municipals del municipi, amb l’objectiu d’afavorir 

l’increment de les vendes electròniques, oferint una 

imatge conjunta de ciutat als consumidors i 

consumidores, en defensa de les avantatges del comerç i 

serveis locals de proximitat. 

Pacte Local 

50.000€ 

 
Potenciar la campanya de dinamització comercial. “Soc 

de Santa Coloma, Compro a Santa Coloma”. 
 

  Creació d’una xarxa audiovisual cultural local. La nova Pacte Local  
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TURISME,  

CULTURA, 

ESPORT 

xarxa, emetrà propostes nascudes a Santa Coloma als 

àmbits musical, escènic i visual. Així doncs, 

s’implementarà una plataforma digital de difusió 

d’activitats culturals impulsada per l’Ajuntament 

 

Reprogramació en el termini més breu possible de les 

propostes de programació cancel•lades per la declaració 

de l’estat d’alarma, posant en marxa els equipaments 

expositius, d’arts escèniques i musicals, mantenint i 

complint totes les mesures higièniques i de preservació 

de la salut, 

 

 

Programa de foment de la compra de publicacions a les 

llibreries de proximitat de la Ciutat, vehiculat a través de 

dos fronts: el primer, incloent clàusules socials a les 

licitacions per a l’adquisició de fons bibliogràfic per a les 

biblioteques; el segon, mitjançant un programa de 

promoció de la compra per part de particulars, 

subvencionant a les famílies interessades el 50% de 

les compres de llibres (f ins a un import màxim de 25 

euros per unitat familiar), aplicable a llibreries amb raó 

social ubicada a Santa Coloma. 

 

 

Impulsar l’Arxiu local de la Memòria Popular COVID19. 

Obrir un arxiu popular on la ciutadania dipositi escrits, 

fotografies, vídeos, registres orals, dibuixos..... del que 

està vivint a nivell de ciutat durant el període COVID19 

 

 

Estudi de l’habilitació d’equipaments municipals (Teatre 

Sagarra) per a la realització d’activitats de les entitats 

culturals de base. 

 

 

Reforç de les iniciatives de suport a les entitats esportives 

a la ciutat: increment dels programes d’assessorament en 

matèria de gestió esportiva i econòmica; i f inançament i 

subvencions, en particular la 

presentació de sol•licituds i justif icació d’aquestes. 

 

 

OCUPACIÓ, 

FORMACIÓ, 

INSERCIÓ 

Incrementar els plans d’ocupació. Desenvolupar un estudi 

perquè l’increment dels Plans d’ocupació signif iqui també 

una millora de l’ocupabilitat de les persones que hi 

participen 

Pacte Local  

 

EDUCACIÓ 

Distribució de 1025 LOTS DE MATERIAL ESCOLAR. 

(Mesura de Xoc) 

Març – juliol 

2020 

Mesura xoc 

 

 
Pla de xoc amb la comunitat educativa per revertir les 

desigualtats educatives. 
Pacte Local  

 

SALUT,  

EMERGÈNCIA 

SOCIAL I 

SANITÀRIA 

815 LOTS DE MENJARdistribuïts per la xarxa vinculada 

al banc d’aliments (Mesura de Xoc) 
Març – juliol 

2020 

Mesura xoc 

 

 
Distribució de 228 TARGETES per import de 9.800€ 

recarregades per a la compra familiar (Mesura de Xoc) 
 

 
10.000 MASCARETES, confeccionades gràcies a la 

solidaritat colomenca.  (Mesura de Xoc) 
 

 
Després de la pandèmia, reforçarem i garantirem les 

mesures sanitàries en les instal•lacions municipals. 
Pacte Local  

 

SERVEIS SOCIALS 

I VULNERABILITAT 

Conversió de les BEQUES MENJADOR en targetes 

moneder.  (Mesura de Xoc) 

Març – juliol 

2020 

Mesura xoc 

 

 

Pla Impuls Serveis Socials. Pla de millora continuada i 

increment de recursos humans per a garantir l’atenció de 

les 1.100 famílies que actualment atenen els EBAS, 

introduint elements d ’innovació en la gestió i dotant els 

equips amb el reforç de sis nous professionals. 

Pacte Local 

 

 
Sol•licitar que sigui l’OTG qui es faci càrrec de les 

gestions relatives a la tramitació de l’Ingrés Mínim Vital.  
 

 

Estudiar la possibilitat de la creació d’un Fons especial 

per a augmentar la intensitat del Servei d’Ajuda a Domicili 

per a situacions d’alta dependència. 

 

 Estudiarem el reforç del programa que s’impulsa des de  
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Serveis socials per tal d’incrementar les beques 

esportives destinades a la infància en situació més 

vulnerable 

 

SERVEIS A LES 

PERSONES: 

 

GENT GRAN, 

JOVENTUT,  

INFÀNCIA, 

ADOLESCÈNCIA... 

Impulsar treballs d’avaluació de la situació soferta a les 

residencies de gent gran de la ciutat, a f i de detectar 

incompliments i establir protocols d´actuació futura. 

Pacte Local 

 

 Incrementar la plantilla de policia local en 20 agents pel 
2020, i 10 agents pel 2021. 

 

 Incorporar 20 agents cívics de dia per tal de fer tasques 
de suport a les polítiques de civisme i convivència. 

 

 
Reforçar les estratègies dels diferents cossos policials a f i 
de poder garantir el patrullatge de proximitat en els 
diferents barris de la ciutat. 

 

 
Reclamar l’increment de mossos d’esquadra a f i de 

reforçar ABP de Santa Coloma de Gramenet. 
 

 
Garantir la presència, a títol d’observadors, dels o les 
representants dels diferents grups polítics de la ciutat, a la 
propera Junta de Seguretat Local. 

 

 

FEMINISME I 

LGTBI  

ATENCIÓ 24H per a dones víctimes de violència 

masclista.  (Mesura de Xoc) 

Març – juliol 

2020 

Mesura xoc 

 

 

Elaboració i adaptació de material de sensibilització i 

prevenció “Recomanacions actuacions davant les 

violències masclistes ” en el marc del projecte “Santa 

Coloma Xarxa Violeta”. Material elaborat en català, 

castellà, anglès, xinès i àrab.  
Pacte Local 

6.000€ 

 

Elaboració de material específ ic de difusió dels serveis 

d’atenció integral de les violències masclistes i dels nous 

serveis oferts des del CIRD. 

3.000€ 

 

Reforç atenció psicològica a dones i f illes i f ills en situació 

de violència masclista. Psicòleg infantil. 15h setmanals.  

maig- des 

2020 

Pacte Local 

15.000€ 

 
Ampliació horari de tarda per l’atenció a dones en situació 

de violència masclista. Promotora social. 35h, setmanals  

Juny- 

set2020. 

Pacte Local 

11.500€ 

 
3- Ampliació de l’atenció especialitzada per l’abordatge de 

les violències sexuals. 

Juny- des 

2020 

Pacte Local 

15.000€ 

 

Reforç del servei d’assessorament jurídic a dones en 

situació de violència masclista, 20h setmanals de 2 dones 

advocadesses.  

Pacte Local 

18.000€ 

 

Al teu costat: el CIRD als barris! Ampliació del projecte 

“Santa Coloma Xarxa Violeta”, acostant el servei 

d’informació i atenció de dones als districtes de la ciutat, 

35h setmanals, amb l’atenció de 2 psicòlogues.  

36.000€ 

 

Lluita contra la bretxa digital. “Cap dona enrere”. Projecte 

de connectivitat per a dones. Recurs per a fer front a la 

esquerda digital de les dones. Es tracta de dotar 

d’ordinadors portàtils a La CIBA i oferir un servei 

d’acompanyament adreçat a les dones afectades per la 

l’esquerda digital de gènere per poder accedir a recursos i 

a drets de ciutadania.  

10.000€ 

 

Anàlisi de la situació. Observatori. Elaboració d’Informe 

sobre el impacte de la pandèmia sobre la població de 

Santa Coloma de Gramenet des d’una perspectiva de 

gènere. Observatori Ciba Gender Data Lab. 

17.500€ 

 

TEI XIT 

ASSOCIATIU I 

DINAMITZACIÓ 

SOCIAL 

Pla de reforç de la xarxa de voluntariat. Destinar recursos 

i esforços a mantenir les xarxes de voluntariat creades 

per atendre emergències derivades de la pandèmia per 

tal de poder continuar col•laborant amb ĺ administració 

Pacte Local  

 

HABITATGE 

Ampliació dels programes municipals d’allotjament 

alternatiu per la pèrdua sobtada de l’habitatge habitual 

Pacte Local 

 

 Nous habitatges per l’emergència social.  

 
Reconvertir locals municipals en planta baixa en habitatge 450.000€ 
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social: agilitzar la transformació dels locals municipals a 

Oliveres, Can Franquesa i Sardana. Estudiar d’altres 

locals municipals que pel context urbà puguin ser 

susceptibles a noves reconversions. 

 

Adquirir habitatges per Tanteig i Retracte: accelerar el 

procés ja iniciat per adquirir el màxim d’habitatges 

possibles, tot incrementant el pressupost previst. 

450.000€ 

 

.Activar habitatges buits: mobilitzar els habitatges buits de 

la nostra ciutat per optimitzar el parc a través de tres tipus 

d’accions: 1) conveni amb l’Agència Catalana de 

l’Habitatge per a la reforma dels seus habitatges buits; 2) 

exigir als bancs, fons i grans tenidors la mobilització dels 

seus habitatges buits per incompliment de la funció social 

3) impulsar una campanya adreçada a propietaris 

particulars per cedir els seus habitatges buits a la bossa 

de lloguer. 

400.000€ 

 

Prevenir la pèrdua de l’habitatge. Complementar els ajuts 

municipals i Reforçar Servei SIDH: A través d’una major 

despesa, reduir la demanda exclosa habitacional tot 

suplementant les convocatòries dels Governs de l’Estat i 

de la Generalitat amb nous ajuts municipals al pagament 

de lloguers i hipoteques. 

500.000€ 

 

ESPAI PÚBLIC I 

MOBILITAT 

Neteja i DESINFECCIÓ DIÀRIES de l’espai públic.  

(Mesura de Xoc) 

Març – juny 

2020 

Mesura xoc 

 

 

Afavorir els trajectes a peu.  

A- Mapa Metrominuto: Campanya per a difondre el mapa 

Metrominuto, on es fa pedagogia de la proximitat en la 

que es troben els diferents punts de referència de la 

ciutat, ja que té efectes en la salut de la ciutadania i en la 

vitalitat/seguretat dels carrers. 

Pacte Local 

3.000€ 

 

Afavorir els trajectes a peu. 

B- Priorització semafòrica per als vianants: Increment del 

temps de pas dels vianants per evitar acumulacions en 

els passos de vianants i afavorir els vianants en detriment 

del cotxe, per la millora en els temps de trajecte.  

Cost inclòs al 

contracte de 

semaforització 

 

Guanyar espai públic i qualitat ambiental per la gent: El 

programa vol promoure l’apropiació per part del ciutadà 

d’espais que f ins ara han vingut ocupant els vehicles 

privats o en desús i que la pandèmia ha permès 

recuperar:  

A- Can Zam: avançar en l’execució de la fase 2, obrint al 

públic 33.000 m² urbanitzats amb criteris de 

renaturalització i permetent activitats culturals.  

700.000€ 

 

B- Quatre carrers cívics estructurants tallats a diari: a 15 

minuts de qualsevol llar hi haurà un carrer on solament 

s’admet la circulació de veïns i, per tant, seran eixos de 

vitalitat i convivència. A més s’hi poden programar 

activitats culturals/ lúdiques que reforcin les bondats de la 

iniciativa. Es proposen 4 carrers. 

Programa 

finançat 

amb agents 

de mobilitat 

provinents de 

plans 

d’ocupació.  

C- Tres carrers oberts, en cap de setmana: carrers cívics 

que es tallen al transit només els caps de setmana i 

reforcen eixos comercials o espais verds. 

 

D- Dos vies verdes: no necessiten tancar-se al trànsit ja 

que ja disposen de seccions importants (Salzareda-Parc 

Fluvial i Parc Europa) i que es volen potenciar com a 

itineraris saludables amb augment de la naturalització, 

senyalització específ ica i oferint continguts pedagògics 

 

 

E- Barris per a vianants: accelerar la seva implantació, 

suposen la pacif icació de carrers a través de canvis de 

sentit i passos de vianants elevats que permetran l’ús 

compatible entre bicicletes i altres vehicles de mobilitat 

personal amb els vehicles privats. L’impacte d’aquesta 

mesura és directe a la salut de la ciutadania a través de la 
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millora de la qualitat atmosfèrica i acústica, augment de la 

vitalitat i el comerç, i increment de la seguretat als carrers 

 
Promoure l’ús social dels parcs, el Riu Besòs i el parc de 

la Serra de Marina 
 

 

Afavorir els recorreguts en bicicleta:  

A- carrils bici metropolitans (207.000€) 

B- xarxa aparcaments a la via pública (50.000€) 

C- servei de lloguer de bicicletes públiques 

D- Ciclologística-última milla: plataforma de distribució de 

mercaderies d’última milla (18.000€) 

275.000€ 

 

Reducció velocitat vehicles: En general a la ciutat 30 

km/h, i en àrees per a vianants a 20 Km/h. Modif icació de 

l’ordenança de circulació per a la regulació del model de 

Barris per a vianants. Declaració de Santa Coloma com a 

Zona de Baixes emissions (ZBE) 

 

 

SOSTENIBILITAT 

AMBIEN TAL I 

TRANSICIÓ 

ENERGÈTICA 

Sol•licitar a l’AMB i la Generalitat la instal•lació de noves 

estacions per a la mesura de l’aire a les zones 

vulnerables como ara son centres educatius i sanitaris, 

una vegada s’hagi establert la pacif icació dels carrers 

prevista. 

Pacte Local 

 

 

Reduir el consum energètic i els residus: 

A- Passar de lluminàries tradicionals per lluminàries LED: 

Substitució progressiva de totes les lluminàries de mercuri 

i vapor de sodi de la ciutat per reduir el consum energètic 

a l’espai públic 

450.000€ 

(f inançat per 

Smart City 

Edusi) 

 

Reduir el consum energètic i els residus: 

B- Pla per a la reducció de residus “PREMET”: redacció 

d’un Pla per augmentar el reciclatge i evitar l’augment de 

la fracció de rebuig. 

Import no 

quantif icat  

(en fase 

d’estudi) 

 

Reduir el consum energètic i els residus: 

C- Afavorir les Comunitats energètiques: a partir de la 

col•locació de plaques fotovoltaiques que donin energia a 

diferents comunitats, en projectes impulsats 

pel Consorci Metropolità de l’Habitatge. 

Import en 

estudi. 
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10.  Reus 

 

Ajuntament de Reus 

Comarca Baix Camp Habitants (2019) 104.373 hab 

Iniciativa REACTIVEM REUS. Pla de reactivació econòmica i social  

Tipus d’iniciativa Pla Data aprovació/inici Maig 2020 

Press. destinat (2020) 4.551.788€ Press. destinat (2021)  

Fonts d’informació 
Web municipal - coronavirus 

Document – Reactivem Reus. Pla de reactivació econòmica i social 

Agents implicats i 

governança 

Signants conjunt de grups polítics presents a l’Ajuntament 

Direcció/coordinació 

principals representants de les associacions empresarials 

i comercials de la ciutat, els dos sindicats majoritaris 

implantats al territori i representants del món universitari 

Participació 
principals actors públics i privats de la ciutat i del territori i 

també amb les aportacions del  

Relació de mesures i actuacions implementades 

Dest. Temàtica Mesura Temporalitat Pressupost 

 OBSERVACIONS 

- Es desenvolupa una cimera de ciutat per tal de treballar  

amb tots els agents de la ciutat la proposta de Pla, i d’acord 

amb els ODS. 

- Al f inal del document del Pla hi ha un quadre amb la 

definició de les accions establertes en els àmbits de Foment 

de l’Ocupació i Activitat Econòmica en relació a cada ODS 

al qual responen. 

  

 
SIMPLIFICACIÓ 

ADMINISTRATIVA 

I GESTIÓ DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

Incorporació de clàusules sostenibles per a tota la ciutat  

Recursos 

interns / 

altres Adm. 

 
Suport integral als sectors essencials (salut, cures, 

alimentació, transport,…) 
 

 
Inversió municipal en economia verda i circular (reducció 

despesa energètica) 
 

 

AJUTS 

ECONÒMICS I 

FINANÇAMENT 

Ajuts a empreses que han estat tancades pel COVID  400.500€ 

 Ajuts a empreses en inversió adaptació pla contingència  100.000€ 

 Ajuts a empreses de recent creació  60.000€ 

 Ajuts a paradistes dels mercats  35.000€ 

 
Fons de creació de noves cooperatives / ampliació de les 

existents 
 50.000€ 

 Pla per promoure ocupació i dinamització locals buits  74.000€ 

 

Incubadora TIC per a la creació de nous projectes de base 

tecnològica (captació talents) 
 30.000€ 

 
Bonus tecnològics per a la transformació digital + subvenció 

compra equips (hardware/software) 
 120.000€ 

 Creació de fons solidari per donar suport a empreses ciutat  

Recursos 

interns / 

altres Adm. 

 
Cooperativa de salut i de suport a la gent gran i serveis de 

cures 
 5.000€ 

 

FISCALITAT 

Exempció Llic. OVP - Terrasses f ins 30/09/2020  40.500€ 

 Exempció Taxa Marxants f ins 30/09/2020  63.695€ 

 
Bonif icacions a PIMES, microPIMES I autònoms dels 

centres de negocis (REDESSA) 
 65.967€ 

 
DIGITALITZACIÓ I 

CONNEXIÓ 

Inclusió i capacitació digital-reutilització 200 d'equips+bons 

SIMM 4G 6mesos 
 21.780€ 

https://www.reus.cat/coronavirus
https://www.reus.cat/sites/reus/files/Fitxers/coronavirus/pla_de_reactivacio_economica_i_social_de_reus.pdf
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EMPRESA, 

TEI XIT 

PRODUCTIU, 

INDÚSTRIA 

Assessorament professional a PIMES, Micropimes i 

autònoms 
 10.000€ 

 Mediació llogaters amb col.laboració de professionals  10.000€ 

 

COMER Ç, 

RESTAURACIÓ, 

CONSUM 

Campanya Bons Reus  416.000€ 

 
Promoció del consum de productes locals i de proximitat 

(Nutrisal) 
 

Recursos 

interns / 

altres Adm. 

 

Plataforma integral comerç Reus Compra@casa, 

Cooperativa de repartiment (riders solidaris) 
 50.000€ 

 
Anàlisi de dades econòmiques del comerç (IATC-índex 

aprofit. teixit comercial) 
 14.900€ 

 

TURISME,  

CULTURA, 

ESPORT 

Campanya integral sensibilització i promoció de ciutat 

(dissseny; publicitat, promoció canals turistic) 
 85.000€ 

 
Campanya de Bons de Turisme, Sorteig d'estades, Paquets 

d'estada turística 
 217.000€ 

 Programació estable cultural a les places i al carrer  60.000€ 

 

OCUPACIÓ, 

FORMACIÓ, 

INSERCIÓ 

Contractació laboral aturats  200.000€ 

 Tallers de formació i/o reciclatge economina circular/verda  50.000€ 

 Programació estable d'orientació laboral (10 Webinars)  3.000€ 

 Formació on-line per empreses (25-30 Webinars)  10.000€ 

 Alfabetització digital I - Tallers i cursos presencials  8.400€ 

 Alfabetització digital II - Curs ACTIC presencials-online  13.400€ 

 
Connecta't amb el mòbil o tauleta - Tallers i cursos 

presencials 
 8.400€ 

 
Tallers per treure la certif icació digital per les empreses 

(ACTIC per empreses) 
 13.400€ 

 EDUCACIÓ 
Suport Investigació i Recerca de programes d'investigació 

vinculats a les facultats de la URV 
 15.000€ 

 

SALUT,  

EMERGÈNCIA 

SOCIAL I 

SANITÀRIA 

Pla de Xoc Alimentari: 

A- Menjador social: àpats de recollida presencial o servei a 

domicili 

B-La Cistella Covid 

C-Targeta Mopneder 

 

736.846 € 

 

Accions de suport per combatre la pobresa energètica 

A- Adequació i ampliació amb 125.000€ de la convocatòria 

de la pobresa energètica 

B-Complementació dels ajuts d’urgència per a 

subministraments bàsics per a aquelles famílies que no 

compleixen els requisits de la convocatòria. 

 

 

Allotjament temporal de persones sense sostre: s’ha 

habilitat l’estada en dues fondes; preveient una inversió de 

60.000€ en aquesta mesura. 

 

 

Ajuts d’urgència: per evitar pèrdua de l’habitatge i per 

poder fer front a les despeses dels subministraments bàsics 

i de farmàcia; per un increment de demanda del Servei 

d’Ajuda a Domicil...  

 

 
HABITATGE 

Rehabilitació edif icis millora accessibilitat i eficiència 

energètica + assessor 
 250.000€ 

 Rehabilitació d'habitatges per destinar a lloguer social  450.000€ 

 
ESPAI PÚBLIC I 

MOBILITAT 

Pla Director de Zones Verdes per millorar l'accessibilitat i 

inclusió social 
 18.000€ 
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11.  Girona 

 

Ajuntament de Girona 

Comarca Gironès Habitants (2019) 101.852 hab 

Iniciativa Pla de mesures de reactivació econòmica COVID-19.Taula de Ciutat  

Tipus d’iniciativa  Pla / Taula de Ciutat Data aprovació/inici Taula: 19 juny 2020 

Press. destinat (2020)  Press. destinat (2021)  

Fonts d’informació 

Web municipal - Coronavirus 

Document – Declaració Institucional Covid19 

Notícia w eb – creació Taula de Ciutat (19/06/2020) 

Notícia w eb – 1er esment al Pla de reactivació econòmica i social (03/07/2020) 

Agents implicats i governança 

Signants 
Taula de ciutat: Tots els grups polítics municipals 

Pla:  

Direcció/coordinació 

Taula de ciutat: Grups polítics i tècnics municipals 

Pla: Comitè Assessor format per regidors i regidores de 

govern i tècnics municipals 

Participació 

Taula de ciutat: Sectors econòmics i socials i ciutadania 

en general 

Pla:  

Relació de mesures i actuacions implementades 

Dest. Temàtica Mesura Temporalitat Pressupost 

 OBSERVACIONS 

- No consta cap Pla de Reconstrucció social i econòmica de 

Girona per escrit o descarregable, ni al document de 

referència de la DIBA ni via el web municipal de 

l’Ajuntament; tot i que se’n parla a diferents notícies del web 

municipal.  

- La informació exposada aquí s’ha extret de les diferents 

notícies locals publicades al web de la corporació i de 

diverses informacions del apartat web sobre coronavirus del 

web municipal. 

- No s’esmenta gairebé en cap cas cap inversió econòmica 

o pressupost de les mesures: tampoc es concreten les 

mesures dissenyades i executades. Molt poca 

transparència i contingut en la informació pública del web. 

  

 

SEGUIMEN T  

DEL PLA I 

TRANSPARÈNCIA 

Taula de ciutat = reunions de portaveus grups municipals+ 

sessions de treball grups polítics i tècnics municipals + 

espai web obert a la ciutadania i sectors i agents socials i 

econòmics. (notícia 19/06/2020) 

Juliol – 

setembre 

2020 

 

 

Culminació de la Taula de a l’Auditori de Girona una 

trobada oberta al públic en format hackató i amb l’objectiu 

de generar solucions de manera col·lectiva als reptes 

plantejats. ( notícia 19/06/2020) 

25 i 26 

setembre 

2020 

 

 
SIMPLIFICACIÓ 

ADMINISTRATIVA 

I GESTIÓ DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

Noves dinàmiques d’atenció al ciutadà al consistori, tenint 

en compte les mesures de prevenció i seguretat laboral 

arran de l'episodi de la COVID-19 (cita prèvia / 

reestructuració de serveis presencials). (notícia 2/06/2020) 

  

 

Sol.licitar al Govern de l’Estat espanyol que permeti al món 

local utilitzar el superàvit (3,5M en el cas de Girona) per 

cobrir totes les necessitats que estan apareixent (notícia 

09/06/2020) 

  

 
AJUTS 

ECONÒMICS I 

FINANÇAMENT 

Ajudes a empreses: des dels programes Girona Actua i 

Girona Actua Plus es vol ajudar a reduir l’atur, fomentant la 

creació de nova ocupació i ajudant a mantenir les plantilles 

actuals en empreses que s’hagin vist perjudicades per la 

crisi sanitària. (notícia 16/10/2020) 

 350.000€ 

 

Subvencions a les associacions de comerç, hostaleria i 

restauració per a la dinamització d’aquests sectors . 

Hostaleria i restauració (45.000€) i comerç (55.000€) 
 100.000€ 

https://web.girona.cat/coronavirus
https://web.girona.cat/coronavirus/declaracio-institucional
https://web.girona.cat/coronavirus/noticies?id=467292
https://web.girona.cat/coronavirus/noticies?id=473045
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(notícia 16/10/2020) 

 

FISCALITAT 

Bonif icació de la taxa d’ocupació de la via pública als bars i 

restaurants amb terrassa durant el temps que no puguin 

obrir. (notícia 16/10/2020) 

  

 

Allargar els terminis de pagament dels impostos i taxes 

municipals a empreses, entitats i autònoms fins al 7 de 

setembre. (apartat web suport econòmi)) 

Fins el 7 de 

setembre de 

2020. 

 

 

COMER Ç, 

RESTAURACIÓ, 

CONSUM 

Recuperació del servei de repartiment de comandes per a 

totes aquelles botigues i establiments de restauració del 

municipi que no disposin de servei de repartiment propi. Es 

tracta del servei “Comerç a domicili”, que ja s’havia creat 

l’any 2018 i que ara el consistori, Càritas Ecosol i Eina 

Activa han recuperat com una mesura per fer front a les 

conseqüències del COVID-19. (notícia 04/06/2020) 

  

 

Suport al comerç local, apropant diferents eines als 

establiments perquè puguin fomentar el seu comerç 

electrònic. És el cas del sistema de paqueteria intel·ligent i 

sostenible Smart Points, que s’ha posat en marxa 

recentment, i l’aplicació lacompra. (notícia 16/10/2020) 

  

 

Creació d’una una plataforma els bars, restaurants i 

cafeteries de la ciutat que ofereixen servei a domicili i per  

emportar i difusió també via GironaApp (notícia 23/10/2020) 

  

 

TURISME,  

CULTURA, 

ESPORT 

Adaptació dels museus de la ciutat a les noves mesures 

covid19 i campanya promocional dels museus en la seva 

reobertura. (notícia 29/05/2020) 

  

 

Visites guiades gratuïtes amb l’objectiu d’atraure visitants 

de proximitat. Aquesta acció s’emmarca en el pla de 

mesures de reactivació econòmica COVID-19 enfocades a 

dinamitzar el sector turístic de la ciutat; si bé es continua 

treballant en altres accions que es faran públiques més 

endavant (notícia 03/07/2020) 

4 juliol – 12 

setembre 

2020 

 

 

Es treballarà per tal que les propostes dels centres cívics, 

locals socials i espais cív ics municipals que s’han anul·lat 

es puguin fer en línia, i perquè totes les activitats 

d’equipaments municipals que s’hagin de dur a terme de 

forma presencial es reprogramin quan la situació sanitària 

per la COVID-19 ho permeti. (notícia 21/10/2020) 

  

 
Trobades digitals amb l’objectiu de mantenir actiu el món de 

l’esport. (notícia 9/11/2020) 
  

 

Entrada gratuïta al Museu del Cinema, al Museu d’Història 

de Girona, al Museu d’Història dels Jueus i, ara també, al 

Museu d'Art de Girona i al Museu d'Arqueologia de 

Catalunya- Girona tots els diumenges mentre estigui actiu el 

confinament perimetral municipal. (notícia 8/01/2021) 

  

 

OCUPACIÓ, 

FORMACIÓ, 

INSERCIÓ 

Formacions en línia sobre comerç electrònic als 

comerciants i restauradors de la ciutat  (notícia 27/05/2020) 
  

 

Impuls de la inserció laboral de persones amb risc 

d'exclusió social via empreses d’economia social que 

gestionen el repartiment de les comandes del ‘Servei a 

domicili’. (notícia 04/06/2020) 

  

 

Preparació d’una “Guia de recursos de formació en línia 

gratuïta 2020” que pot ser molt útil per formar-se durant el 

període de confinament. La guia recull cursos sobre 

idiomes, eines digitals, competències tècniques i també de 

diverses universitats que es poden cursar a través d’Internet 

i de forma gratuïta. 

  

 
EDUCACIÓ 

Campanya de Lectura infantil i juvenil, conjuntament amb la 

Fundació Jaume Bofill,  anomenada “Guanyem un estiu 

lector”. Iniciativa per promoure la lectura durant les 

vacances, especialment entre els nens i nenes més 

vulnerables, oferint material educatiu a través dels kits 

lectors. Dirigit a 320 alumnes de 4t de primària de 16 

escoles de la ciutat. (notícia 17/06/2020) 

  



 

 

 
Recull de Mesures de Reactivació econòmica i social Covid19 / gener 2021 / Ajuntament de Mataró 

 

95 

Aquest projecte est à subvencio nat pel Servei Públic d’Ocupaci ó de Catalunya p er a l'elabor ació i l'execució dels plans de re activació  
socioeconò mica COVID-19 , re gulats al Capít ol II d el Decre t Llei 16/20 20, d e 5 de m aig, d e mes ures  urg ents co mplem entà ries en  mat èria  

de transpa rència, aju ts de caràcte r social, contr actació i mobilitat pe r fer fron t a la COVID-19, finançat amb cà rrec als fons re buts de l 

Servicio Público de Emple o Estatal i el FSE.  

 

Campanya comunicativa als centres escolars sobre les 

mesures de la COVID-19. La campanya està formada per 

tres accions. Per una banda, hi ha la difusió d’informació, 

per part dels membres de Protecció Civil, als accessos de 

determinats centres per al foment del respecte de les 

pautes i normes de la COVID-19. (notícia 08/10/2020) 

  

 

SALUT,  

EMERGÈNCIA 

SOCIAL I 

SANITÀRIA 

Atenció al sensellarisme: Servei d’acollida de les persones 

sense sostre al Pavelló Municipal de Palau II de forma 

provisional durant el període de confinament pel COVID-19. 

15 març f ins 

10 juny 2020 

232.700€ 

(f ins 27 

maig)  

 

Revisió d’ofici de les lectures de comptador dels abonats a 

Aigües de Girona, Salt i Sarrià (AGISSA) referent al període 

del confinament provocat per l’estat d’alarma per la COV ID-

19 i els mesos posteriors.Pprotocol per aplicar lectures 

estimades del consum d’aigua a la ciutat de Girona. (notícia 

21/09/2020) 

  

 

SERVEIS 

SOCIALS I 

VULNERABILITAT 

Activació del pla de fred de la ciutat per les persones sense 

sostre després de l’entrada en vigor del confinament 

nocturn. Aquest any s’ha habilitat el Palau de Fires de 

Girona, ja que l’equipament de la UNED no permet garantir 

les mesures de distància i de seguretat per evitar la 

propagació del virus. En total, s’ofereixen unes 60 places 

d’allotjament nocturn per a persones que dormen al carrer . 

Seguiment des de Serveis Socials. (notícia 26/10/2020) 

  

 
SERVEIS A LES 

PERSONES: 

 

GENT GRAN, 

JOVENTUT,  

INFÀNCIA, 

ADOLESCÈNCIA... 

Actes homenatge de dol en memoràndum de les persones 

víctimes de la pandèmia. (notícia 27/05/2020) (notícia 

06/07/2020) 

  

 

Mantenir oberts els equipaments juvenils de la ciutat i 

oferirà en aquests espais municipals suport al jovent davant 

la pandèmia per la COVID-19. A partir d’ara s’hi oferirà 

també el servei de suport emocional. (notícia 12/11/2020) 

  

 

ESPAI PÚBLIC I 

MOBILITAT 

Adquisició de diferents locals de la ciutat per destinar-los a 

usos socials i veïnals. Es tracta d’immobles situats a 

diferents barris que f ins ara majoritàriament es tenien 

llogats. Aquesta modif icació d'usos s'ha acordat amb les 

associacions de veïns, i ara des del govern s'està negociant 

amb la resta de grups polítics municipals on es destinaran 

la resta de diners, atès que ja hi ha acord amb la compra 

d'aquests locals (notícia 2/06/2020) 

 1.400.000€ 

 

Adaptació dels accessos de les escoles de la ciutat a les 

restriccions de la COVID-19 per l’obertura del curs 2020-

2021. Guanyar més espai davant els col·legis perquè es 

pugui respectar la distància de seguretat L’Ajuntament 

també permetrà que els centres utilitzin espais públics, com 

ara parcs i places, per les estones de pati o altres activitats 

lectives (notícia 04/08/2020) 

 100.000€ 

 

El transport públic seguirà operatiu, amb un sistema de 

desinfecció que compleix totes les garanties. (notícia 

16/10/2020) 

  

 

Durant les setmanes que els parcs infantils han estat 

precintats, les brigades de l’Ajuntament de Girona han 

realitzat un total de 145 actuacions de millora i 

condicionament. (notícia 19/11/2020) 

  

 

SOSTENIBILITAT 

AMBIEN TAL I 

TRANSICIÓ 

ENERGÈTICA 

Repartiment de les comandes del ‘Servei a domicili’ en 
bicicleta per tota la ciutat, i a través d’empreses d'economia 
solidària. (notícia 04/06/2020) 
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12.  Sant Cugat del Vallès 

 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Comarca Vallès Occidental Habitants (2019) 91.006 hab 

Iniciativa 
Pla de contingència. 60 mesures municipals socioeconòmiques per 

mitigar les conseqüències de la Covid19 

Tipus d’iniciativa Pla de contingència. Data aprovació/inici 
18 abril 2020 (web mun.) 

Juliol 2020 (docu DIBA) 

Press. destinat (2020) 
+ de 7M€ (w eb municipal) 

2,5M (document DIBA) 
Press. destinat (2021)  

Fonts d’informació 

Web municipal - coronavirus 

Document - 60 mesures municipals socioeconòmiques per mitigar les conseqüències 

del Covid19 (18-04-2020) 

Recull de mesures econòmiques i socials per combatre la Covid19 – Actualització 

27oct.2020 (27-11-2020) 

Notícia w eb – Més de 7milions d’euros per fer front a la crisis de la Covid19 (17-04-

2020) 

Notícia – Ple Municipal per fer Front a la Covid19 (21 abril 2020) 

Agents implicats i 

governança 

Signants XXXX 

Direcció/coordinació Ajuntament (equip de govern) 

Participació XXXX 

Relació de mesures i actuacions implementades 

Dest. Temàtica Mesura Temporalitat Pressupost 

 OBSERVACIONS 

- El Pla de Contingència, tal i com s’entén des del 

document, es percep com a una eina desenvolupada pel 

govern actual (no esmenta altres actors socials ni 

econòmics; però si la seva aprovació al Ple Municipal per 

part dels altres partits polítics... però no diu si hi participen 

directament aquests o no...). 

- No he trobat cap document on s’especif iqui quina partida 

econòmica o cost econòmic té cada mesura delimitada. Hi 

ha una notícia al web municipal que explica el cost total i la 

inversió en xifres generals del Pla, però aquesta xifra 

econòmica no em coincideix amb la que s’exposa al 

document de la DIBA de Plans Locals de Reactivació social 

i econòmica (= gran diferència en la xifra total). 

  

 

SIMPLIFICACIÓ 

ADMINISTRATIVA 

I GESTIÓ DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

1- Establiment d’una partida pressupostària per fer front a 

les despeses derivades d’aquesta crisi sanitària, i de les 

seves conseqüències a la població. 

  

 

11- Creació d’un bitllet especial de transport pels 

professionals dels serveis essencial per facilitar el seus 

desplaçaments en transport públic. 

  

 

31. Creació d’una partida extraordinària per donar suport a 

l’increment dels serveis de neteja, recollida municipals i 

manteniment del municipi 

  

 
34- Suport i ajut en matèria de seguretat i protecció civil 

(suport serveis essencials Ajuntament) 
  

 

39- Pagament immediat de factures de les empreses 

proveïdores i autònoms de subministraments i serveis que 

hi hagin pendents de pagament i que ho sol·licitin per tal 

d’ajudar a la liquiditat essencials en matèria de seguretat i 

protecció civil. 

  

 

40- Abonament dels danys i perjudicis ocasionats durant el 

període de suspensió als contractistes, prèvia sol·licitud i 

acreditació, per les despeses salarials, de manteniment de 

la garantia definitiva, de lloguers o manteniments de 

maquinària, instal·lacions i equips, i de pòlisses 

d’assegurances vinculades al contracte. 

  

https://www.santcugat.cat/web/coronavirus
https://www.santcugat.cat/files/651-16135-fitxer/MesuresSocioeconomiquesCOVID19_20200418.pdf
https://www.santcugat.cat/files/651-16135-fitxer/MesuresSocioeconomiquesCOVID19_20200418.pdf
https://www.santcugat.cat/files/651-16206-fitxer/Mesures-27-11-11.pdf
https://www.santcugat.cat/files/651-16206-fitxer/Mesures-27-11-11.pdf
https://www.santcugat.cat/noticia/lajuntament-mobilitza-mes-de-7-milions-deuros-per-fer-front-a-la-crisi-social-i-economica-generada-pel-coronavirus
https://www.santcugat.cat/noticia/lajuntament-mobilitza-mes-de-7-milions-deuros-per-fer-front-a-la-crisi-social-i-economica-generada-pel-coronavirus
https://www.santcugat.cat/noticia/llum-verda-del-plenari-al-pla-municipal-per-fer-front-a-la-crisi-social-i-economica-generada-pel-coronavirus
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41- Establiment d’una partida específ ica per a l’augment 

d’hores de disposició dels serveis 
  

 

42- Posada en marxa dels mecanismes necessaris per a 

condicionar el teletreball en l’organització de l’ajuntament i 

eines tecnològiques per a la millora de la connectivitat i 

coordinació dels diferents serveis. 

  

 

43- Posada en marxa de mecanismes extraordinaris en 

matèria d’informació ciutadana i comunicació per tal de 

mantenir informada a la ciutadania de Sant Cugat. 

  

 

44- Manteniment de la prestació de serveis i 

subministrament de les empreses proveïdores de 

l’Ajuntament per mantenir la seva activitat econòmica tal i 

com s’indica en el Decret d’Alcaldia 9332/2020 de l’1 d’abril 

de 2020. 

  

 

45- Indemnització a les empreses amb contractació 

suspesa, aplicant el RD 8/2020 de mesures extraordinàries, 

i el Decret d’Alcaldia 9332/2020, les empreses que presten 

serveis ordinaris no essencials a l’Ajuntament i que han vist 

suspesa l’execució dels seus contractes, podran reclamar 

pels danys i perjudicis soferts durant el període decretat de 

suspensió 

  

 

AJUTS 

ECONÒMICS I 

FINANÇAMENT 

13- Creació d’una partida d’ajuts a lloguers a locals socials 

de les entitats afectades segons concurrència pública. 
  

 

15- Creació d’una línia d’ajuts i/o exempció concessions 

entitats esportives pel pagament del cànon municipal (part 

proporcional) 

  

 
16- Reconeixement de les despeses derivades de l’acció 

del voluntariat 
  

 

17- Augment de les beques menjador, escoles bressol i la 

resta dels nivells educatius a través de les targetes 

moneder. 

  

 

18. Establiment d’una bossa per a les despeses de la xarxa 

de voluntariat per donar resposta a les necessitats de la 

gent, sobretot en termes de desplaçament i suport 

d’acompanyament. 

  

 
25A- Creació d’una línia d’ajuda directes per a autònoms 

destinada a pal·liar els efectes del COVID-19. 
  

 

25B – Creació d’una línia d’ajudes directes per a empreses, 

comerços i entitats locals, destinada a pal·liar els efectes 

del COVID-19, 

  

 

37- Creació d’una línia d’ajuts en el lloguer de la residència 

habitual, per a famílies afectades per un ERTO o als 

autònoms i professionals afectats directament per l’estat 

d’alarma decretat. 

  

 
38- Creació d’una línia d’ajuts i/o avals en el lloguer de 

locals comercials per l’estat d’alarma decretat. 
  

 

FISCALITAT 

12- Creació d'una línia d'ajuts i/o bonif icacions en l’IBI per a 

les entitats donada les reduccions dels seus ingressos, 

motivats pel COVID-19. 

  

 

14- Creació d’ajuts i/o bonif icacions i/o compensacions als 

preus públics en les concessions d’entitats (esportives, 

animalistes, culturals...). 

  

 

29- Exempció del cobrament de taxa per ocupació de la via 

pública en la celebració de la jornada de Sant Jordi quan 

s’estableixi la data per part de la Generalitat. 

  

 

36A- Suspensió del cobrament del lloguer del mes d’abril i 

condonació del 50% del lloguer durant el període d’estat 

d’alarma amb la possibilitat d’arribar al 100% en funció de la 

situació econòmica de tots els immobles de PROMUSA, 

habitatges, oficines, locals comercials, aparcaments i 

trasters.  

  

 
46- Bonif icació / subvenció sobre l’Impost de Béns 

Immobles (IBI), que afectin a les activitats econòmiques 
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(empreses, comerços i autònoms) afectades per la crisi del 

COVID-19. 

 

47- Modif icació dels períodes de pagament dels contribuent 

que hagin optat pel pagament domiciliat dels impostos 

municipals en cas que tinguin afectació IBI, IAE, ICIO pel 

que respecte al primer i segon fraccionament. 

  

 

48- Línia d’ajuts i suport per fer front a la despesa del Tribut 

Metropolità a les empreses, comerços i autònoms que 

demostrin la davallada de la seva activitat tal i com preveu 

el RD 463/2020 

  

 

49- Modif icació dels períodes de pagament dels contribuent 

que hagin optat pel pagament domiciliat dels preus i taxes 

municipals, pel que respecte al primer i segon 

fraccionament. 

  

 

50- Canvi en els períodes de pagament de la Taxa de 

Mercat Municipal per tal d’alleugerar una càrrega impositiva 

dins aquest mes de març, modif icant el primer i el segon 

fraccionament. 

  

 

51- Establiment d’un nou calendari en el fraccionament de 

la Taxa de Recollida de Residus Comercials, modif icant el 

primer i el segon fraccionament. 

  

 

52- Exempció meritada del percentatge corresponent al 

període de tancament de la Taxa de Recollida de Residus 

Comercials dels comerços que hagin estat afectats i pel 

període de tancament establert per la situació de l’Estat 

d’Alarma. 

  

 

53- Exempció meritada del percentatge corresponent al 

període de tancament de la Taxa d’ocupació de la via 

pública per taules i cadires d’establiments comercials com a 

mesura excepcional motivada per les incidències del 

COVID-19. 

  

 54- Suspensió del cobrament de la taxa turística (IEET).   

 
55- Suspensió del cobrament de les zones d’aparcament 

vigilat –zones blaves i verdes-. 
  

 

56- Exempció pel pagament del cànon municipal (part 

proporcional) sobre l’ocupació d’establiments en la via 

pública (quioscs). 

  

 

57- Ajornament de les quotes dels serveis municipals 

prestats f ins a la data del decret de l’Estat d’Alarma 

(13/03/20) i establir un calendari prorratejat pel seu 

cobrament 

  

 

58- Aturada del cobrament de quotes dels serveis 

municipals que estiguin en tràmit dels períodes no gaudits 

per part dels usuaris dels serveis: Escoles bressol / Casal 

de joves centre obert / Tallers Triangle i Escola de Música / 

Escola d’Art / Instal·lacions esportives / Extraescolars 

OMET 

  

 
59- Exempció del cobrament parcial de les quotes dels 

serveis municipals del dies transcorreguts del mes de març 
  

 

60. Suspensió dels terminis dels diferents procediments i de 

les provisions de constrenyiment de la recaptació executiva, 

les diligències d’embargament i altres actuacions del 

procediment executiu. 

  

 
DIGITALITZACIÓ I 

CONNEXIÓ 

32- Establiment i suport tecnològic pel “teletreball” dels 

serveis municipals. 
  

 
33- Realització d’un projecte de connectivitat a internet 

d’estudiants per evitar “l’escletxa digital” 
  

 EMPRESA, 

TEI XIT 

PRODUCTIU, 

INDÚSTRIA 

20- Reforçament de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (d’ara 

endavant OAE) per atendre totes les consultes i 

tramitacions generades pel COVID-19. 

  

 

21A- Creació d’una línia de suport a través de l’OAE per la 

tramitació dels ERTO per a les empreses, autònoms, 

professionals i entitats locals, a través de la contractació de 
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serveis d’assessoria i consultoria i per dinamitzar 

l’economia local 

 
23- Creació de la taula d’emergència econòmica 

empresarial i comercial 
  

 

24- Creació d’un programa específ ic Post-COVID-19 de 

suport a les empreses, emprenedors, professionals i 

comerç. 

  

 COMER Ç, 

RESTAURACIÓ, 

CONSUM 

21B- Línia de suport per la gestió i tramitació a les ajudes i 

subvencions de les diferents administracions que es dediqui 

exclusivament a afectats pel COVID-19, en l’àmbit del 

comerç i autònoms. 

  

 
28- Increment de la partida de Promoció i suport al comerç 

local. 
  

 OCUPACIÓ, 

FORMACIÓ, 

INSERCIÓ 

26- Reforç del servei d’assessorament per persones en 

cerca de feina a través de Sant Cugat Feina, vetllant 

especialment pels col·lectius més afectats pel COVID-19. 

  

 
27- Establiment de noves línies d’assessorament per a 

treballadors i treballadores a través de Sant Cugat Feina. 
  

 

EDUCACIÓ 

19- Suport a la xarxa d’escoles bressol del municipi per 

pal·liar el tancament obligat. 
  

 

30- Manteniment de l’alta a la Seguretat Social de l’alumnat 

de l’FP Dual empadronats a Sant Cugat, amb coordinació 

amb el centres d’FP de la ciutat 

  

 

SALUT,  

EMERGÈNCIA 

SOCIAL I 

SANITÀRIA 

2- Dotació d’un fons d’emergència social, plans de rescat 

social per a persones vulnerables per a cobrir necessitats 

bàsiques 

  

 

4- Establiment de suports econòmics a famílies afectades 

pel COVID-19 a través d’un xec per a gastar al teixit 

comercial de Sant Cugat. 

  

 

6- Posada en marxa el programa de servei de menjars a les 

persones “àpats a Domicili” i residències parcialment 

desateses pel confinament o baixa dels seus empleats. 

  

 

7- Suport logístic en matèria de distribució de lots de menjar 

cedits per supermercats i càrites (banc d’aliments) per 

pal·liar la possible crisi alimentària pel confinament. 

  

 
SERVEIS 

SOCIALS I 

VULNERABILITAT 

3- Avenç cap a la possible implementació d’una renda 

bàsica municipal com a complement d’altres possibles de 

les existents d’àmbit supramunicipal, tal i com està 

estudiant el govern de l’Estat amb la “Renda Garantida o 

ingresso mínimo vital”  

  

 
5- Augment de la dotació pressupostària pel reforç del 

servei d’atenció domiciliaria. 
  

 
8- Contractació de personal de reforç per a la gestió i 

serveis assistencials dependents deServeis Socials. 
  

 
SERVEIS A LES 

PERSONES: 

GENT GRAN, 

JOVENTUT,  

INFÀNCIA, 

ADOLESCÈNCIA 

9- Constitució / reforç d’un Servei per combatre l’aïllament i 

la soledat social, dirigit especialment a la gent gran. 
  

 
10- Reserva d’una provisió econòmica per transport adaptat 

i desplaçament de residències cap a hotels del municipi. 
  

 

HABITATGE 

22- Establiment d’un servei de mediació en la rebaixa dels 

lloguers de locals i els espais d’activitat econòmica amb la 

propietat. 

  

 
36B- Diferents mesures que s’estan preparant des de 

l’empresa d’habitatge PROMUNSA. 
  

 
ESPAI PÚBLIC I 

MOBILITAT 

35- Exempció del pagament del transport urbà per facilitar 

el desplaçament a aquelles persones que estiguin realitzant 

tasques essencials o que s’hagin de desplaçar pel municipis 

de manera obligada. 
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13.  Cornellà de Llobregat 

 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

Comarca Baix Llobregat Habitants (2019) 88.592 hab 

Iniciativa 
Accions per fer front a la crisis sanitària, social i econòmica per la 

covid19’ 

Tipus d’iniciativa 
Pla de Xoc  + 

Pla d’Accions 
Data aprovació/inici 

Pla de xoc: 25 març 2020 

Pla d’accions: 15 maig 2020 

Press. destinat (2020) Pla de xoc: 3.630.000€ Press. destinat (2021)  

Fonts d’informació 

Web municipal - Coronavirus (apartat web dins de la categoria de Salut) 

Document – Accions per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica per la covid19  

Notícia – 70 mesures per combatre la covid19 

Notícia – Aprovació Pla de Xoc Econòmic de 3,6€ davant el Covid19 (25/3/2020) 

Notícia – Mesures f iscals aprovades per fer front a la crisis covid19 (1-04-2020) 

Agents implicats i 

governança 

Signants  

Direcció/coordinació  

Participació  

Relació de mesures i actuacions implementades 

Dest. Temàtica Mesura Temporalitat Pressupost 

 OBSERVACIONS 

- L’apartat del web municipal dedicat a la informació del 

Coronavirus només contempla informació de traspàs de la 

Generalitat de Catalunya, i no contempla informació 

específ ica de les mesures adoptades a nivell municipal, ni 

el seu seguiment ni la seva inversió econòmica detallada. 

- Després de llegir-me moltes notícies del web municipal 

n’he trobat una titulada 70 mesures per la covid19 on hi ha 

un document adjuntat d’ ‘Accions per fer front a la crisis 

sanitària, social i econòmica per la covid19’. Al recull de 

Plans de la DIBA no sortia aquest document. També he 

trobat una notícia que parla de Pla de Xoc i una altra de 

Mesures f iscals aprovades. 

- La informació aquí contemplada l’he extret de les diferents 

notícies publicades al web municipal de l’Ajuntament  

(assenyalades com a notícies) i del document d’accions 

trobat a la notícia del 15 maig 2020 (enumerades com a 

mesures).  

- En general la informació està molt dispersa al web 

municipal i costa pel ciutadà localitzar-la al respecte. 

  

 

SIMPLIFICACIÓ 

ADMINISTRATIVA 

I GESTIÓ DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

1- Creació de l’OME 

Nova Organització Municipal Excepcional encarregada 

d'atendre al màxim les situacions personals i col·lectives de 

major vulnerabilitat que poden veure agreujada la seva 

situació per l'alerta sanitària que estem vivim aquests dies. 

(notícia 24/03/2020) 

  

 

57- Creació pàgina web destinada a la COVID-19 

S’ha creat un espai a la w eb on s’aglutina tota la informació 

sobre la COVID-19 

  

 

66- Campanya informativa amb els educadors cívics 

Parelles d’educadors cívics fan recorreguts pels carrers 

amb més presència de persones per a recordar les mesures 

de seguretat generals per evitar el contagi de la COVID-19. 

/ Campanya informativa amb consells de les activitats que 

es poden dur a terme durant els dies que duri el 

confinament, i també de les activitats que no es poden fer o 

s'han de restringir. (notícia 17/03/2020) 

  

 
16- Pla de Xoc econòmic de 3.630.000 euros 

El Pla agrupa un conjunt de mesures f iscals i econòmiques 
  

https://www.cornella.cat/ca/viure-a-cornella/convivencia-i-espai-public/mesures-de-seguretat-i-prevencio-covid-19-1
https://www.cornella.cat/files/noticias/1850/2020/MEMORIA_ALARMAOK14MAIG.pdf
https://www.cornella.cat/ca/actualitat/noticies/9383
https://www.cornella.cat/ca/actualitat/noticies/9270
https://www.cornella.cat/ca/actualitat/noticies/9284
https://www.cornella.cat/ca/actualitat/noticies/9383
https://www.cornella.cat/ca/actualitat/noticies/9270
https://www.cornella.cat/ca/actualitat/noticies/9284


 

 

 
Recull de Mesures de Reactivació econòmica i social Covid19 / gener 2021 / Ajuntament de Mataró 

 

101 

Aquest projecte est à subvencio nat pel Servei Públic d’Ocupaci ó de Catalunya p er a l'elabor ació i l'execució dels plans de re activació  
socioeconò mica COVID-19 , re gulats al Capít ol II d el Decre t Llei 16/20 20, d e 5 de m aig, d e mes ures  urg ents co mplem entà ries en  mat èria  

de transpa rència, aju ts de caràcte r social, contr actació i mobilitat pe r fer fron t a la COVID-19, finançat amb cà rrec als fons re buts de l 

Servicio Público de Emple o Estatal i el FSE.  

d’emergència que suposarà un cost per a les f inances 

municipals de 3.630.000 euros entre març i abril 

 55- Implentar sistema de teleconferències   

 

Declaració Institucional de Dol per les víctimes Covid i de 

reconeixement del voluntariat i agraïment a la població. 

(notícia 29-04-2020) 

  

 

58- Actualització informativa diària 

S’ha passat a actualitzar les notícies de la web diàriament i 

gairebé cada dia s’actualitzen 4 notícies noves 

  

 

59- Redefinició de les Xarxes del Què fer a Cornellà 

S’han reestructurat els perfils de xarxes del Què Fer a 

Cornellà. Les hem reconvertit en les xarxes per a fer la 

difusió oficial de l’Ajuntament  

  

 

61- Disseny de campanyes gràfiques per les xarxes 

Creació d’imatges exclusivament per a Xarxes. S’han definit 

dos tipus d’imatges: informació d’utilitat i imatges de 

campanyes, per conscienciar a la població de com actuar 

durant el confinament 

  

 

70- Mesures i equips de seguretat als equipaments 

municipals 

L’Ajuntament ha començat a fer l’adaptació de les oficines 

d’atenció ciutadana, amb mesures de prevenció per garantir 

la salut i la seguretat dels empleats municipals i la 

ciutadania. 

  

 

AJUTS 

ECONÒMICS I 

FINANÇAMENT 

18- 700.000 euros Manteniment llocs de treball 

Garantir els llocs de treball de tot el personal de les 

empreses adjudicatàries, tant del consistori com de les 

empreses municipals de tots aquells serveis que romanen 

tancats aquests dies, com els centres educatius, culturals, 

esportius, entre d'altres. 

 700.000€ 

 

19- Fons de Contingència: 1 milió d’euros 

Creació d'un Fons de Contingència per fer front a totes les 

mesures i ajuts que s'estan adoptant per atendre les 

necessitats bàsiques i prioritàries de les persones més 

afectades per aquesta crisi, amb l'objectiu de no deixar a 

cap persona sense assistència o cobertura dels serveis 

bàsics. (notícia 25/03/2020) 

 1.000.000€ 

 

10- Garantits els subministraments bàsics 

El Reial Decret de l’estat d’alarma va contemplar la 

prohibició de tallar els subministraments bàsics de llum, 

aigua i gas a les persones en risc de vulnerabilitat. 

S’aplicarà un tipus de gravamen de 0 € als usuaris i 

usuàries de la tarifa social durant els mesos d’abril i maig de 

2020 

  

 

La factura de l'aigua, es reduirà un 50% del cànon a tots els 

usuaris domèstics durant els mesos d'abril i maig i es 

reduirà un 50% el cànon que paguen les indústries i la resta 

d'activitats econòmiques (petites i mit janes empreses, 

comerços i autònoms). (notícia 27-04-2020) 

  

 

Facilitar l'economia de pimes i els autònoms amb la 

possibilitat de reduir la potència elèctrica contractada amb 

tràmits reduïts i sense costos d'accés. Des de l'Oficina 

d'Eficiència Energètica, ubicada al Parc de Can Mercader, 

es trameten habitualment assessoraments, ajuts per al 

pagament de subministres bàsics i auditories energètiques 

a llars afectades per la pobresa energètica. (notícia 27-04-

2020) 

  

 

FISCALITAT 

17- 615.000 euros en Mesures Fiscals   

 

Suspensió dels pagaments de les taxes referides a 

determinats serveis que han hagut de tancar, i la 

compensació dels pagaments ja efectuats en relació a 

activitats que també es van veure afectades per la 

 615.000€ 
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declaració de l'estat d'alarma. (notícia 25/03/2020) 

 

Suspensió de pagament de les taxes del mercats 

municipals, mercats ambulants, quioscos, i als horts 

familiars urbans. (notícia 25/03/2020) 

 

 

Compensació de la part proporcional corresponent en el 

primer rebut que es giri quan s'hagi restablert la normalitat, i 

la suspensió de l'abonament de totes les quotes en la 

prestació dels serveis següents: 

- Prestació dels serveis i utilització de la piscina  

- Prestació de serveis a les escoles bressol. 

- Prestació de serveis en esc.d'educació especial Virolai 

- Espai educatiu familiar.  

- Espai nadó. 

- Prestació dels serveis de ludoteca. 

- Prestació serveis escola municip. música Roser Cabanas. 

(notícia 25/03/2020) 

 

 

Compensació en relació a les terrasses dels serveis de 

restauració i en la recollida de residus comercials a aquells 

establiments que no poden obrir al públic. (notícia 

25/03/2020) 

  

 

Referent a Impostos: 

- L'inici del període de cobrament de l' Impost sobre vehicles 

de tracció mecànica s'ajorna f ins al 2 de juny de 2020. 

- Suspensió del pagament per estacionament en zona blava 

i zona verda. 

- Suspensió de la tramitació de multes mentre duri l'estat 

d'alarma. 

- Suspensió d'aplicacions de recàrrec o embargaments. 

- Facilitar els ajornaments i fraccionaments de tributs de 

cobrament periòdic amb plans individuals per a ciutadans i 

empreses, en funció de la situació contreta i prèvia 

demanda i sense interessos, si el pagament es fa dins de 

l'exercici de 2020. 

- Es pujarà de 6.000 a 12.000 el límit del deute tributari per 

sol·licitar aval en els fraccionaments o ajornaments. 

- En referència als lloguers dels bens immobles propietat de 

Procornellà, concretament, dels habitatges, dels 

aparcaments, dels locals i trasters es posposa el pagament 

dels rebuts dels propers mesos d'abril i maig. En els casos 

de vulnerabilitat social no s'haurà d'afrontar aquests 

lloguers demanant documentació justif icativa per part de 

Procornellà. 

- En quant a la bossa de lloguer social durant els mesos 

d'abril i maig no es giraran els rebuts. 

- No es farà efectiu el cobrament de les quotes d'allotjament 

al Centre i al Viver d'Empreses, així com la concessió del 

Bar/Restaurant de la Fira de Cornellà. 

- En relació als equipaments municipals de Procornella, no 

es cobraran les quotes, del PELL, del Complex Esportiu 

Can Mercader, del Centre Cívic i la Ludoteca. 

(notícia 25/03/2020) 

  

 

DIGITALITZACIÓ I 

CONNEXIÓ 

54- Millora de la Seu electrònica   

 

56- Suport tecnològic al’Oficina de la OME 

Suport informàtic a la Oficina Municipal Excepcional, 

situada al Citilab, proporcionant portàtils, telèfons mòbils, 

servei d’enviament de SMS per a comunicar-se amb la 

ciutadania. 

  

 

EMPRESA, 

TEI XIT 

PRODUCTIU, 

INDÚSTRIA 

21- Assessorament Centre d’Empreses 

El Centre d'Empreses Procornellà posa en marxa avui 

dilluns, 27 d'abril, un nou servei d'informació adreçat a 

empreses i autònoms de Cornellà sobre els ajuts més 

rellevants que poden demanar per pal•liar els efectes 

provocats per la crisi del Covid 19 en les seves empreses i 
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negocis. (notícia 27-04-2020) 

 

COMER Ç, 

RESTAURACIÓ, 

CONSUM 

Campanya compra on-line: llistat d'establiments 

essencialment dels tres mercats municipals (Sant Ildefons, 

Centre i Marsans) i d'establiments associats a l'entitat 

Cornellà Compra a Casa. (notícia 30/03/2020) 

  

 25- Inspecció establiments alimentació   

 
65- Campanya d’inspecció als comerços, establiments 

de serveis i d’hosteleria  
  

 

TURISME,  

CULTURA, 

ESPORT 

46- Missatges del Cornellà Creació 

60- Campanya queda’t a casa 

Campanya #CCFdesdecasa: Des del Cornellà Creació 

Fòrum s'han volgut afegir a la campanya de mobilització 

ciutadana impulsada per l'Ajuntament de Cornellà, 

#joemquedoacasaacornella. Diferents personalitats han fet 

gravacions fetes per ells mateixos, confinats també als seus 

domicilis amb paraules que adrecen als seguidors del 

Cornellà Creació i a la ciutadania en general. (notícia 3-4-

2020) 

  

 

37- Festival Comarcal El Baix és cultura 

Els municipis de la comarca treballem de forma conjunta 

en aquest festival amb l’objectiu de donar suport a la cultura 

local.  Durant tres dies s’ha programat una oferta cultural de 

la comarca 

  

 

45- Auditori des de casa 

L'Auditori de Cornellà vol seguir apropant la cultura a la 

població cornellanenca tot i l'estat d'alarma sanitària per la 

COVID-19 i ha engegat la campanya #LAuditoridesdecasa. 

L'Auditori penjarà tots els divendres diferents obres de 

teatre, f iccions televisives basades en produccions teatrals 

o peces de theater-movies. Aquests arxius estaran 

disponibles en els canals de comunicació de l'Auditori, com 

la w eb i les xarxes socials. (notícia 10-4-2020) 

  

 
38- Festival Flamenc 

Versió online Festival Arte Flamenco. (notícia 12-06-2020) 
  

 

36- Dia de la Dansa 

Commemoració del Dia de la Dansa amb una jornada on-

line dedicada a aquesta disciplina artística amb la 

participació de les escoles de dansa de la ciutat. 

  

 

40- Propostes del Mag Maginet 

El Mag Maginet, juntament amb els seus ajudants: el 

Melquiades i el Bernadet i també la Fada Ondina han tingut 

la idea de compartir amb els infants de Cornellà alguns jocs 

i activitats pensats per a ells i les seves famílies… I 

  

 

41- Fitness al balcó 

Una sessió massiva i mult itudinària de f itness convocada 

pel 12 d’abril a les 12 hores 

  

 

43- Foment de l’activitat física 

Des del Parc Esportiu Llobregat (PELL) s’han elaborat una 

sèrie de vídeos per a fer entrenaments a casa, fer 

estiraments, i mantenir-se en forma dins de les possibilitats 

actuals. 

  

 

44- Jorfitada 

Jornada de sessions de f itness que han organitzat els 

equipaments del PELL i el Complex Aquàtic de Can 

Mercader 

  

 

51- Esport i literatura 

Durant la setmana de Sant Jordi el departament d’esports 

ha fet recomanacions literàries sobre publicacions 

relacionades amb diferents disciplines 

  

 OCUPACIÓ, 

FORMACIÓ, 

INSERCIÓ 

22- Servei d’ocupació actiu   

 
47- Formació i tallers on-line al Citilab 

Des de l'inici del confinament el Citilab s'ha sumat a la 
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campanya #joemquedoacasaacornella i ha continuat 

impartint les seves formacions en línea, a més de posar a 

l'abast de la ciutadania tot el seu coneixement.Infants, 

joves, adults i sèniors segueixen aprenent de manera virtual 

al Cit ilab. (notícia 2-4-2020) 

 
Nova eina ROJ (Referents Ocupació Juvenil) d’Informació 

Laboral. (notícia 14-05-2020) 
  

 

EDUCACIÓ 

42- Jornades Esportives Escolars On-line 

Jornades Esportives Escolars Online. (notícia 6-4-2020) 
  

 

48- Campanyes informatives pels joves 

Campanya informativa acadèmica per a joves: que està 

adreçada als joves amb relació amb estudis reglats, durarà 

tres mesos i setmanalment s'anirà oferint informació sobre 

temes específ ics com ara la PAU, les beques, les opcions 

d'itineraris, els habitatges per a estudiants, les dates de 

preinscripcions del nou curs i informació sobre estudis 

minoritaris. També es podran fer consultes privades de 

temes més específ ics. (notícia 29/04/2020) 

  

 

Campanya d’Ensenyament Cornellà Jove: es fa un 

oferiment d'informació diversa sobre els estudis mitjançant 

les xarxes socials i eines online com les PADLET, pissarres 

digitals, així com s’obren diferents canals de comunicació 

per a que els i les joves de Cornellà i també els seus 

responsables familiars es puguin posar en contacte per 

obtenir orientació i assessorament acadèmic. La campanya 

estarà activa f ins a f inals del mes de Juny. (notícia 6-5-

2020) 

  

 

SALUT,  

EMERGÈNCIA 

SOCIAL I 

SANITÀRIA 

5- Reorganització de les beques menjador de les 

escoles bressol 

Reorganització del servei de beques menjador, per poder 

garantir els àpats a nens i nenes en situació de 

vulnerabilitat (notícia 18/03/ 2020) 

  

 

3- Més de 1.400 targetes moneder per a suplir les 

beques menjador 

Creació d’una targeta moneder municipal per a les 

persones més vulnerables. (notícia 25/03/2020) 

  

 

4- Garantir les necessitats bàsiques d’alimentació: La 

Botiga Solidària ha atès 1.273 persones durant el mes 

d’abril. 

  

 

8- Suport psicològic persones més vulnerables 

L’Ajuntament de Cornellà, amb la col·laboració del Centre 

d’Higiene Mental i del centre Khepra, ofereix suport 

psicològic a aquells ciutadans i ciutadanes que pateixen 

quadres d’ansietat o de decaiguda emocional arran de 

l’actual situació d’alarma sanitària pel contagi del 

Coronavirus. (notícia 7-4-2020). 

  

 
9- Telèfon d’urgències S’han establert equips rotatius 

d’urgències per a atendre a col·lectius amb situació de risc 
  

 

SERVEIS 

SOCIALS I 

VULNERABILITAT 

2- Manteniment AtencióServeis Socials 

L’equip de tècnics socials amb que compta l’Ajuntament 

manté l’activitat habitual per atendre les necessitats de les 

persones i famílies de major risc. 

  

 

12- Atenció a famílies 

Activiació de mesures de suport a famílies amb infants en 

situació de vulnerabilitat de forma telefònica i telemàtica 

(profesionals del CDIAP i l’escola Virolai). 

  

 

SERVEIS A LES 

PERSONES: 

 

GENT GRAN, 

JOVENTUT,  

INFÀNCIA, 

ADOLESCÈNCIA... 

6- Més de 6.000 persones grans ateses per telèfon 

diàriament 

Un equip de personal de l'Ajuntament que, trobant-se dins 

de les mesures de confinament domiciliari,  s'encarreguen 

de trucar cada dia a persones grans de la ciutat que viuen 

soles per saber com es troben, i si necessiten res. (notícia 

28/03/2020) 
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Campanya de treball juvenil (Referents d’Ocupació Juvenil). 

(notícia 22-04-2020) 
  

 

13- Servei de Tecnoatenció 

El servei municipal Tecnoatenció es va crear amb dos 

objectius molt marcats: d'una banda, tractar les addiccions 

dels joves a les TIC amb el suport d'un equip de psicòlges 

especialistes en el tema, i d'altra, prevenir aquestes 

addiccions divulgant consells als pares/mares i escoles per 

a utilitzar correctament les xarxes socials i les noves 

tecnologies entre els més joves. Arran del confinament i del 

tancament de les aules per a prevenir el contagi del 

coronavirus, el servei Tecnoatenció ha iniciat una 

campanya nomenada "El meu compte, el meu control", 

centrada principalment en la seguretat a Instagram. (notícia 

25-04-2020) 

  

 

15- Consell d’Infants 

El Consell d’Infants ha fet recomanacions als nens i nenes 

de la ciutat i han debatut i parlat amb l’alcalde sobre com fer 

la desescalada. 

  

 27- App de seguretat ciutadana   

 

49- Tallers online del CRAJ 

50- Formacions en directe del Trailer 

El 6 d’abril es va iniciar un programa de tallers  en obert a 

través dels perfils d’instagram per a tots i totes les joves de 

la ciutat: 

  

 

FEMINISME I 

LGTBI  

14- Atenció a les víctimes de violència masclista 

El Centre d'Informació i de Recursos per a les Dones 

(CIRD) continua treballant i oferint el seu servei 

d'assessorament i suport social, jurídic i psicològic a les 

dones durant aquesta situació d'alerta sanitària per la 

COVID-19 a través de contactes telefònics. Només en els 

casos d'emergència per violència masclista, les seves 

atencions són presencials. (notícia 9-4-2020) 

  

 

Campanya informativa de DIVERSITAT SEXUAL 

AFECTIVA i de GÈNERE, una campanya que neix amb 

l'objectiu de traballar per una normalització social de la 

diversitat sexual i afectiva donant visibilitat a col·lectius que 

normalment no en tenen i donant als joves referents 

diversos i actuals de persones. En aquesta campanya 

participen diferents referents juvenils de la ciutat. (notícia 6-

05-2020). 

  

 
52- Commemoració del Dia Internacional contra la 

LGTBIFòbia 
  

 

TEI XIT 

ASSOCIATIU I 

DINAMITZACIÓ 

SOCIAL 

7- Més de 200 persones apuntades a la borsa de 

voluntaris 

L'Ajuntament de Cornellà posa en marxa una bossa de 

voluntaris i voluntàries per donar suport als col·lectius més 

vulnerables de la nostra ciutat, davant la situació 

d'emergència social provocada pel coronavirus. (notícia 

26/03/2020) 

  

 11- Coordinació voluntaris que fan mascaretes   

 

39- Àlbum dels Afectes 

ÀLBUM DELS AFECTES, on volem recollir els vostres 

missatges de suport, d'estima cap als altres, les vostres 

imatges de solidaritat, de sensacions i els dibuixos dels més 

petits que expressin les emocions i valors que aquesta 

situació ens provoca. Aquest projecte es fa amb la 

col·laboració de l'associació Corncrenata.(notícia 3-4-2020) 

  

 HABITATGE 

20- Servei d’assessorament de l’Oficina Local 

d’Habitatge sobre les moratòries hipotecàries 

L'oficina local d'habitatge assessorà sobre les moratòries 

hipotecàries pels efectes del covid-19. (notícia 19/03/2020) 
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23- Ajornament del pagament de lloguer d’habitatges, 

aparcaments i locals de titularitat municipal 

Ajornar l'emissió dels rebuts de lloguer del mes d'abril i 

maig de 2020 de contractes d'arrendament vigents 

d'habitatges, aparcaments i trasters de titularitat municipal i 

gestionats per la empresa municipal PROCORNELLÀ 

(noticia 23/03/2020) 

  

 

ESPAI PÚBLIC I 

MOBILITAT 

24- Seguretat 

La Guàrdia Urbana amb la resta de cossos de seguretat de 

la ciutat ha treballat per a fer complir l’estat d’alarma entre 

els ciutadans fent controls a diferents punts del municipi i 

informant als ciutadans i ciutadanes 

  

 
28- Aixecament d’actes per incompliments de les 

normatives 
  

 

29- Reorganització del servei de Neteja i espai públic 

30- Reforç de la neteja amb el retorn a l’activitat 

econòmica 

31- Senyalització mercatsmunicipals 

69- Tasques de desinfecció dels bancs i de les cadires 

de la via pública 

Reorganització serveis de manteniment i neteja viària per 

noves necessitats covid19: A) Neteja i desinfecció de gran 

vials i voreres de la ciutat amb vehicles de baldeig mecànics 

i equips i vehicles d'hidropressió B) Ampliació de les 

brigades de neteja i desinfecció dels contenidors. C) Neteja 

i buidatge diari de papereres. D) Neteja i desinfecció diària 

a zones sensibles com ara l'entorn de centres mèdics, 

serveis socials municipals, mercats municipals, residències i 

grans supermercats. (notícia 23/03/2020) 

  

 

26- Anul·lació zona blava i vermella 

Anul·lar les limitacions d'aparcament de la zona blava de la 

ciutat durant l'estat d'alarma sanitària pel contagi del 

Coronavirus. De la mateixa manera, també ha ampliat la 

zona vermella durant les 24 hores tota la setmana. (notícia 

25/03/2020) 

  

 

Entre el 2 i el 9 d'abril, els serveis de metro, autobusos, 

FGC, TRAM i rodalies serà gratuït per als treballadors i 

treballadores dels serveis essencials, que segueixen 

autoritzats a desplaçar-se durant el confinament imposat 

per contenir la malaltia COVID-19 (notícia 1-4-2020) 

  

 

68- Tancament de carrers i espais per al passeig i l’oci 

L’ajuntament tanca al trànsit de vehicles 16 carrers entre l’1 

i el 3 de maig, per esbarjo dels infants. (notíci 30-04-2020) 

  

 

64- Reducció del tempsd’espera a semàfors 

reducció del temps d'espera a semàfors i caminar per la 

vorera dreta, mesures del desconfinament. (notícia 4-05-

2020) 

  

 

62- Pla inicial de mesures per iniciar la desescalada  

63- Garantir la distància social: caminar per la vorera 

dreta 

Pla de mesures inicials per gestionar la mobilitat de la 

ciutadania, entre les quals destaca la reducció del temps 

d'espera en un total de 27 semàfors de la ciutat per evitar 

aglomeracions, i la senyalització en diferents carrers on hi 

ha més circulació de persones i són més àmplies. (notícia 

6-05-2020) 

  

 
67- Senyalització als parcs per facilitar el compliment 

de les mesures de seguretat 
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14.  Sant Boi de LLobregat 

 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

Comarca Baix Llobregat Habitants (2019) 83.605 hab 

Iniciativa 
Reactivem Sant Boi. Guia de mesures, ajuts i altres línies de suport per 

reactivar la nostra ciutat (Pacte de Ciutat)  

Tipus d’iniciativa 
Pla de Xoc  

Pacte de Ciutat 
Data aprovació/inici 

Pla de Xoc: 17-04-2020 

Pacte de Ciutat:10-9-2020 

Press. destinat (2020) Pla de xoc: 1.000.000€ Press. destinat (2021) TOTAL: 88,1M 

Fonts d’informació 

Web municipal – apartat informació Coronavirus 

Web municipal - Coronavirus 

Notícia – Pla de xoc (educació) 

Web –Pacte de Ciutat / Reactivem Sant Boi 

Document – Reactivem Sant Boi  

Document – 4a Memòria Mesures Covid19 – juny i juliol 2020 (19 agost 2020) 

Notícia – Pressupost municipal 2021 

Agents implicats i 

governança 

Signants 

Pla de Xoc: Tots els grups polítics municipals  

(Ple Municipal)  

Pacte de ciutat: Tots els grups polítics municipals  

(Ple Municipal)  

Direcció/coordinació 

Pacte de Ciutat: Grup promotor = totes les formacions 

polít iques del consstori + agents socials i econòmics, 

entitats ciutadanes + membres de la comunitat acadèmica i 

científ ica. 

Participació 

Mateixo agents que Direcció. Es faran comissions de 

treball sectorials i multidisciplinars i s’utilitzaràn noves 

metodologies, com les agendes compartides. 

Relació de mesures i actuacions implementades 

Dest. Temàtica Mesura Temporalitat Pressupost 

 OBSERVACIONS 

- Al web hi ha un apartat que recull i aglutina les diferents 

mesures d’iniciativa ciutadana que han sorgit a raó de la 

pandèmia. 

- L’apartat de mesures del web municipal contempla 

aquestes mesures en format de notícies. 

  

 

SIMPLIFICACIÓ 

ADMINISTRATIVA 

I GESTIÓ DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

Oficina única Reactivem Sant Boi 

Oficina Única d’atenció a les persones, els treballadors i 

treballadores, les persones autònomes i les petites 

empreses per gestionar l’obtenció dels ajuts previstos tant 

per la pròpia Administració local com per les 

administracions europea, estatal i autonòmica. 

Pla de Xoc   

 

Avaluació i adaptació d’equipaments municipals per a 

la seva reobertura 

L’avaluació s’està fent de forma conjunta per part del 

responsable de l’equipament, responsable de RRHH, un 

responsable tècnic de salut laboral extern, el responsable 

de riscos laborals, salut pública i responsables de cadascun 

dels serveis als que pertanyen els equipaments 

  

 

Una enquesta a la ciutadania permetrà conèixer 

l’impacte de la COVID-19 a la ciutat 

L’Ajuntament llança una enquesta on line específ ica per 

conèixer l’impacte a la ciutat de la crisi sanitària de la 

COVID-19. Els resultats ajudaran a donar una millor  

resposta a les necessitats de la població que està patint les 

conseqüències 

  

 

Acte d’homenatge a les víctimes de la CoVid19 

L’Ajuntament organitzarà properament un acte d’homenatge 

en record d’aquestes persones 

  

 
AJUTS 

ECONÒMICS I 

Targeta moneder electrònica: Ajut extraordinari de 200 € 

adreçat a les famílies amb infants d’entre 0 i 16 anys que 

Pla de xoc 

Pla de xoc 
300.000€ 

http://www.santboi.cat/PaginesW.NSF/Web/Planes/1CD72E87556FC8D1C12585430049BD82?OpenDocument&Clau=coro_destacats&Idioma=ca&Seu=N
https://alteucostat.santboi.cat/
https://alteucostat.santboi.cat/
https://alteucostat.santboi.cat/
http://www.santboi.cat/PaginesW.nsf/Web/Planes/8B059A30818D3C30C12585D00047760A?OpenDocument&Clau=pacteciutat20&Idioma=ca&Seu=N
http://www.santboi.cat/PaginesW.nsf/Web/Planes/8B059A30818D3C30C12585D00047760A?OpenDocument&Clau=pacteciutat20&Idioma=ca&Seu=N
http://www.santboi.cat/PaginesW.nsf/Web/Planes/8B059A30818D3C30C12585D00047760A?OpenDocument&Clau=pacteciutat20&Idioma=ca&Seu=N
https://alteucostat.santboi.cat/wp-content/uploads/sites/8/2020/07/Mem%C3%B2ria-Covid-19_4_baixa-resoluci%C3%B34.pdf
http://www.santboi.cat/NPremsaW.nsf/ca-WebNPremsa-BASE/C12570A40043BB01C12586340027B2D2?OpenDocument&Clau=Lesnoticies&Idioma=ca&Seu=N
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FINANÇAMENT hagin vist reduïts els seus ingressos com a conseqüència 

de la pandèmia 

 

Programa Futur: ajuts per a autònoms i microempreses 

locals amb la f inalitat d’impulsar i reactivar el sector 

econòmic privat del municipi 

200.000€ 

 

Pla Reactivació Sector Cultural 

2- convocatòria de subvencions per a escoles i acadèmies 

de formació en l’àmbit de les arts per compensar la 

davallada d’ingressos provocada pels efectes de la Crisis 

del Covid-19. 

20.000€ 

 

Pla Reactivació Sector Cultural 

3 - convocatòria de subvencions per a projectes presentats 

per la comunitat cultural santboiana que, a més del seu 

interès cultural, generin un impacte econòmic i social a la 

ciutat 

30.000€ 

 

Pla Reactivació Sector Cultural 

4 - pla de contractació de béns i serveis a agents culturals 

de Sant Boi amb l’objectiu de reactivar els diferents sectors 

culturals locals 

65.000€ 

 

Ajut municipal puntual extraordinari de 450 € per a 

persones que han vist afectats els seus ingressos per la 

Covid19 (segons requisits). 

200.000€ 

 

Ajut extraordinari COVID19 per a joves de 16 a 25 anys 

És un ajut extraordinari destinat a joves de 16 a 25 que han 

patit, ells, elles o les seves unitats convivencials, una 

disminució dels seus ingressos a causa de la pandèmia del 

coronavirus i que per tant estan fent un major esforç 

econòmic per atendre les seves necessitats bàsiques. (ajuts 

puntuals 200€) 

  

 

FISCALITAT 

Pla Reactivació Sector Cultural 

4- Suspensió dels cobraments de les taxes següents per a 

la resta de l’any 2020: A) Ús equipaments socioculturals B) 

Ús equipaments i locals per a assaigs i concerts 

Pla de xoc  

 

PAQUET DE MESURES FISCALS: 

1- De suport a activitat comercial 

a) Suspensió dels cobraments per a tot l’exercici 2020 de 

les taxes següents: 

 Taules i cadires 

 Venda ambulant 

b) Suspensió definitiva dels cobraments en cas d’inactivitat i 

per al període d’inactivitat de les taxes següents: 

 Recollida de residus comercials 

 Mercats municipals 

Pla de xoc 1.402.610€ 

 

PAQUET DE MESURES FISCALS: 

2- De suport a la comunitat cultural de la ciutat 

a) Suspensió dels cobraments de les taxes següents per a 

la resta de l’any 2020: 

 Ús equipaments socioculturals 

 Ús equipaments i locals per a assaigs i concerts. 

 

PAQUET DE MESURES FISCALS: 

3- Fraccionaments extraordinaris en el pagament de 

tributs i impostos següents: 

 IBI urbana 

 IBI especial 

 IVTM 

 IAE 

 Taxa cartelleres publicitàries 

 

Nova convocatòria de l’IBI social .Les persones i famílies 

amb capacitat econòmica limitada poden obtenir ajuts 

equivalents al 50%, el 75% o el 100% de l’import dels 

rebuts d’aquest tribut 

Juny 2020 

60.000€ 

(partida 

inicial) 

 

S’han congelat els pagaments dels rebuts de lloguer per a 

persones en risc d’exclusió social d’habitatges pertanyents 

a la borsa de lloguer social. 
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DIGITALITZACIÓ I 

CONNEXIÓ 

Formació tecnològica contínua per a gent gran 

El servei municipal  Cibergran segueix oferint formació i 

recursos per a l’accés i ús de noves tecnologies entre les 

persones grans 

  

 

EMPRESA, 

TEI XIT 

PRODUCTIU, 

INDÚSTRIA 

Persones treballadores afectades per les mesures 

coronavirus 

Espai al w eb de l’Ajuntament dedicat a informar sobre les 

mesures adoptades pel Govern de l’Estat i la Generalitat en 

matèria laboral per a les persones treballadores a tercers 

afectades pel virus COVID-19. 

  

 

El teu llibre d’estiu 

Promoció de la compra de llibres pel 23 de juliol a les 

llibreries locals 

  

 

La indústria, element clau per a la reconstrucció 

econòmica i social 

Videotrobada amb el secretari general de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, Raül Blanco, i el director d’operacions 

d’ENISA (Empresa Nacional de Innovación), Jordi Garcia 

  

 

Accions de suport i concertació amb l’ecosistema 

econòmic local (videoconferències) 

S’està treballant de forma concertada amb l’ecosistema 

econòmic local per poder construir de manera col·lectiva 

mecanismes de reactivació de  l’economia a escala local, i 

la preservació del teixit productiu i dels llocs de treball 

  

 

Suport a les iniciatives empresarials solidàries sorgides 

arran de la Covid19 

Donacions de materials sanitaris; donacions de materials de 

neteja i desinfectant pública i privada; àpats solidaris; 

allotjament per a personal sanitari; donació d’aliments, 

dolços, productes frescs… 

  

 

COMER Ç, 

RESTAURACIÓ, 

CONSUM 

Enquesta al comerç local 

Enquesta impulsada per l’associació Sant Boi Comerç i 

l’Ajuntament per tal de tenir coneixement sobre l’impacte de 

la pandèmia sobre aquest sector i com s’han adaptat al nou 

context. 

  

 

Reactivem els mercats no sedentaris 

A partir del 18 de juny, de manera progressiva, s’inicia 

l’activitat dels mercats no sedentaris, els “mercadillos” de 

Sant Boi. Es prendran mesures per garantir el manteniment 

de la distància de seguretat interpersonal 

  

 

Promoció del consum local 

Sant Boi don’t escape és un escape room virtual amb 

premis per a les 200 primeres persones en resoldre el 

conjunt d’enigmes plantejats a les xarxes socials de 

l’Ajuntament i de Sant Boi Comerç. Com a premi, vals 

descomptes. 

  

 

Promoció del comerç electrònic a nivell local 

Adhesió de Sant Boi Comerç a una plataforma de comerç 

electrònic anomenada SLOW SHOPPING, conjuntament 

amb altres associacions de comerciants de la província de 

Barcelona 

  

 

Orientació al consum 

El w eb municipal ofereix un espai dedicat a informar de les 

afectacions de les mesures COVID-19 a les persones 

consumidores, on es pot consultar un resum d’aquelles 

mesures preses per pal·liar els efectes que aquesta situació 

genera en les famílies 

  

 

Segell el compliment de les mesures de prevenció 

Covid-19 

El laboratori santboià PremiumLab farà una auditoria a les 

instal.lacions i les parades dels mercats municipals per 

certif icar amb un segell el compliment de les mesures de 

prevenció Covid-19. 
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TURISME,  

CULTURA, 

ESPORT 

Pla Reactivació Sector Cultural 

1- Informar, assessorar i acompanyar les persones 

professionals del sector cultural en la recerca d’ajuts d’altres 

administracions a través de l’Oficina única Reactivem Sant 

Boi. 

  

 

#SantJordidesdeCasaSB 

Per celebrar la diada de Sant Jordi, enguany es va fer una 

programació especial d’activitats des de dos escenaris on 

line diferents: A Youtube: santboi.cat/santjordi A Instagram: 

@culturasantboi 

  

 
Sant Boi prepara activitats de lleure infantil i adolescent 

per a un estiu de postconfinament 
  

 

Nou programa a Ràdio Sant Boi 

El programa de Ràdio Sant Boi “El momento inútil” estrena 

secció. “Siguiente balcón a la derecha” compartirà històries 

de confinament explicades per les persones protagonistes. 

  

 

‘Sant Boi Sona’, una proposta musical virtual de km 0, 

del 10 al 12 de setembre 

A causa de la Covid-19, l’Ajuntament ha decidit anul·lar 

l’edició 2020 de l’Altaveu per no desvirtuar l’essència del 

festival en què, a més dels concerts, moltes altres activitats 

tenen lloc a l’espai públic 

  

 

Concurs de fotografia “La realitat després del 

confinament” 

Concurs per a adolescents i joves d’entre 12 i 25 anys per a 

explicar en imatges com es veu el món en el moment que 

vivim 

  

 

Viu l’estiu 2020 

Programació cultural els caps de setmana de juliol i agost 

amb activitats repartides per tots els barris de la ciutat. La 

gran majoria de les activitats tenen com a protagonistes al 

sector artístic i les empreses locals 

  

 

Museus per la Igualtat: Diversitat i inclusió 

Sota aquest títol, el Museu de Sant Boi s’uneix a la 

celebració del Dia Internacional dels Museus amb una  

programació on line farcida d’interessants activitats i 

propostes en forma de vídeos, imatges acolorides, puzzles i 

altres materials propis. 

  

 

El Festival online El Baix és Cultura arriba a una 

audiència de prop de 50.000 persones 

Amb l’objectiu de potenciar, visibilitzar i donar suport al 

sector artístic del Baix Llobregat, vint ajuntaments van 

organitzar conjuntament el Baix és Cultura, el primer festival 

comarcal en línia.  

  

 

OCUPACIÓ, 

FORMACIÓ, 

INSERCIÓ 

Dispositiu per ajudar a fer els tràmits de la prestació 

d’atur 

L’Ajuntament de Sant Boi ha posat en marxa un nou 

dispositiu per facilitar als ciutadans i les ciutadanes que 

s’han quedat sense feina, tramitar les prestacions per 

desocupació mitjançant els formularis digitals habilitats pel 

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

  

 

Webinar: Finançament de projectes empresarials 

innovadors 

Els ajuntaments de Sant Boi, Viladecans, El Prat, Gavà i 

Castelldefels, amb la col·laboració de l’empresa pública 

Enisa dedicada al f inançament de projectes empresarials, 

han organitzat el webinar (microformació on line) 

Finançament de projectes empresarials innovadors 

  

 

Formació en economia circular 

Tallers online en el marc del projecte Ecoindústria en què 

participen els ajuntaments de Gavà, Viladecans, El Prat de 

Llobregat i Sant Boi amb el suport de la Diputació de 

Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
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Formació en xarxes socials 

Càpsules formatives online per a persones emprenedores, 

persones autònomes, empreses i comerços per treure el 

màxim partit a les xarxes socials de cara al propi negoci 

  

 

EDUCACIÓ 

Nous telèfons d’atenció (2): Oficina Municipal 

d’Escolarització (OME)  
  

 

Pla de xoc de l’Ajuntament per a l’inici del curs escolar 

a Sant Boi 

A pocs dies de l’inici del curs escolar 2020-21, l’Ajuntament 

de Sant Boi posa en marxa una bateria de mesures 

extraordinàries per facilitar la tornada a l’escola i garantir 

una educació segura i igualitària 

Pla de xoc 700.000€ 

 Casals d’Estiu segurs   

 

Programa de formació municipal per a pares i mares 

Programa de formació municipal per a pares i mares de 

manera virtual. La primera sessió tracta sobre l’escola en 

temps de coronavirus 

  

 

Acompanyament acadèmic a l’estiu 

Suport a alumnes de 6è de primària, 4art d’ESO i 2on de 

Batxillerat de l’1de juliol al 14 d’agost.  

  

 

Material escolar per a famílies amb pocs recursos 

Material escolar dels centres de primària de Sant Boi s’està 

distribuint entre l’alumnat de famílies amb pocs recursos 

  

 

Acompanyament a tots els centres educatius de la 

ciutat 

Seguiment personalitzat i suport a l’alumnat de Programes 

de Formació i Inserció. S’està treballant en la reconversió 

futura de les activitats extraescolars en activitats de suport a 

l’estudi, en coordinació amb els centres educatius 

  

 

Seguiment i suport a les famílies de les escoles bressol 

municipals 

Es va elaborar un vídeo singular per a les famílies de cada 

escola bressol. La direcció dels centres i les tutores de cada 

grup han mantingut contacte periòdic amb les respectives 

famílies. Es treballa en l’actualització i oferta de nous 

recursos educatius 

  

 

L’escola de música Blai Net, a casa 

Desplegament del programa “La Blai Net a casa” per a 

mantenir actius els aprenentatges i practicar música en 

família durant els dies de confinament. 

  

 

SALUT,  

EMERGÈNCIA 

SOCIAL I 

SANITÀRIA 

Servei gratuït de compres a domicili 

Es tracta d’un servei per garantir, a causa del confinament, 

la compra de productes de primera necessitat (aliments i 

fàrmacs) a persones amb dif icultat per sortir soles i que 

tenen poc o nul suport familiar. 

  

 
Nous telèfons d’atenció (1): Emergències socials – 

Urgències per exclusió residencial (desnonaments) 
  

 

Àpats per a infants 

Repartiment porta a porta de les 1.262 targetes moneder 

corresponents a les beques de menjador aprovades pel 

Consell Comarcal per a infants del municipi. 

  

 

Agents Joves de Salut per potenciar la responsabilitat 

individual i de grup davant la COVID-19 

L’Ajuntament de Sant Boi Ha creat un equip d’Agents Joves 

de Salut. El nou equip treballarà a la ciutat per donar a 

conèixer entre la població juvenil les mesures de protecció 

davant la COVID-19 i fer tasques de conscienciació 

  

 

Minut de silenci 

El Parc Sanitari Sant Joan de  Déu ha convocat un minut de 

silenci en homenatge a les víctimes de la Covid-19 i com a 

mostra de condol per a les seves famílies 

  

 
Protecció civil: accions de logística 

Col·laboració en el repartiment de béns, productes i equips i 
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des del dilluns 23 de març, en la neteja i desinfecció dels 

carrers i espais públics de la ciutat. 20 persones voluntàries 

en actiu permanentment. 

 

Donació de capelines i mantes tèrmiques a través del 

Club d’Atletisme Sant Boi 

La Diputació de Barcelona ha fet donació de 1.200 

capelines d’un sol ús per al Parc Sanitari de Sant Joan de 

Déu i 200 mantes tèrmiques per a Protecció Civil de Sant 

Bo 

  

 

Grup d’ajuda mútua 

Posada en funcionament d’un Grup d’Ajuda Mútua de 

Suport al Dol, com un recurs per a les persones que han 

patit la pèrdua d’algú proper durant la COVID-19. 

  

 

Memòria a les víctimes 

Llibre on quedaran recollides les emocions i les reflexions 

dels santboians i les santboianes suscitades per la 

pandèmia. També el condol per les víctimes 

  

 

Recomanacions per fer més sostenible la quarentena a 

casa 

Recull de consells que el Col·legi Oficial de Psicologia de 

Catalunya va publicar en format de guia per ajudar a fer 

més tolerable la situació de confinament a casa en un 

context de pandèmia i gestionar el millor possible la por 

  

 

SERVEIS 

SOCIALS I 

VULNERABILITAT 

Atenció i àpats a domicili 

S’estan atenent a 1.033 persones al seu domicili per part 

d’un equip SAD format per 118 treballadores als domicilis i 

7 coordinadores de servei. S’han efectuat 2.100 trucades 

telefòniques a persones usuàries del servei de 

teleassistència. 

  

 

Dispositiu d’emergència de Serveis Socials compta amb 

un equip de coordinació social presencial de 4 persones 

ubicat a Can Jordana, 30 treballadores i educadores socials 

atenent telefònicament casos de seguiment, un equip de 3 

comandaments en règim de teletreball per a la coordinació 

de serveis i 1 professional destinat a l’atenció telefònica de 

seguiment a dones víctimes de violència masclista. 

  

 

Atenció al sensellarsisme: 

Espai d’acollida per atendre les necessitats sanitàries i 

socials de les persones sense llar que ha arribat a atendre 

de manera continua a 10 persones. Posteriorment aquestes 

persones s’han derivat al dispositiu comarcal 

  

 

SERVEIS A LES 

PERSONES: 

 

GENT GRAN, 

JOVENTUT,  

INFÀNCIA, 

ADOLESCÈNCIA... 

S’ha reforçat l’atenció telefònica de Ol’MAP - Oficina 

Municipal d’Atenció a les Persones: amb 18 línies 

específ iques per estar al costat de les persones afectades 

per la situació de crisi originada per la pandèmia. 

  

 

El Punt Jove des de Casa: es continua atenent als i les 

joves, ara exclusivament per canals no presencials: Punt 

d’informació i assessorament LGTBI+ (SAI) – Assessoria 

jurídica, Assessoria psicològica, Assessoria de Mobilitat 

Internacional – Punt Jove de Salut des de casa. 

  

 

Informació sobre l’Ingrés Mínim Vital 

l’Oficina Municipal d’Atenció a les Persones (OMAP) ofereix 

informació, assessorament i acompanyament per fer la 

simulació de l’Ingrès Mínim Vital (IMV) 

  

 

Atenció a persones grans i vulnerables 

Suport telefònic a 5.200 persones majors de 70 anys de la 

ciutat que viuen soles (o amb persones de la mateixa edat) 

  

 

Servei d’Acompanyament Terapèutic a les Famílies 

(SATF) per telèfon 

L’empresa EDUVIC, que gestiona aquest servei des de 

2015, ara amplia la seva atenció a les famílies per telèfon i 

videoconferència amb l’objectiu d’oferir-los eines de 

contenció i suport emocional per gestionar les situacions 

d’estrès i ansietat 
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Servei respir per a famílies de persones amb TEA, 

TDAH i altres trastorns disruptius 

L’objectiu és donar un respir a les famílies d’aquestes 

persones que necessiten seguir les seves rutines i que 

tenen especials dif icultats per entendre i afrontar una 

situació de confinament com l’actual 

  

 
Dia internacional de les famílies: recull d’activitats 

lúdiques 
  

 

Serveis socioeducatius 

Servei socioeducatiu i de lleure per a adolescents (antic 

Carreró): suport a distància per a la resolució de tasques 

escolars, elaboració de materials educatius i lúdics, 

propostes de recursos a la xarxa, seguiment setmanal dels i 

les adolescents 

  

 

Gent gran i confinament 

Guia editada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat 

adreçada a facilitar el confinament de les persones grans en 

les millors condicions. 

  

 

#Ensquedemacasa 

Sant Boi Ciutat Educadora ha creat un recull de consells, 

activitats i jocs, lectura i recursos lectius per a infants i 

famílies  

  

 

De moment, enlloc com a casa 

L’Agenda Sant Boi posa a l’abast de tothom un seguit de 

recursos online per gaudir en pijama. Per accedir a videos, 

formacions, activitats de lleure, culturals i esportives 

  

 

Foment de l’autonomia personal 

Activitats de la Unitat d’Inclusió Social i Igualtat de 

l’Ajuntament adreçades a persones amb diversitat funcional, 

i aptes per a un públic més ampli. Es tracta d’un conjunt de 

receptes de cuina i diverses propostes de lectoescriptura. 

  

 
FEMINISME I 

LGTBI  

Violència masclista. Informació proporcionada en diferents 

idiomes i foment del consultori virtual sobre relacions 

afectives (ELIA).  

Més informació: http://www.aixonoesamor.cat/ 

  

 

TEI XIT 

ASSOCIATIU I 

DINAMITZACIÓ 

SOCIAL 

Suport a les iniciatives ciutadanes solidàries sorgides 

arran de la Covid19 

Publicació de les diferents iniciatives al web municipal: 

Xarxa de suport santboiana;confecció de mascaretes; Bingo 

des dels balcons del carrer Major; recollida i distribució 

d’aliments solidaris; tallers i iniciatives online vàries (rock, 

dansa, esport, poesía, danses urbanes, f isioteràpia, nutrició, 

música…) actes i mostres de solidaritat…  

  

 

HABITATGE 

Servei d’assessorament i acompanyament de l’oficina 

municipal Raectivem Sant Boi en la sol.licitud i tramitació 

de la convocatoria pública d’ajuts al pagament del lloguer 

per a persones en situació de vulnerabilitat provocada per la 

Covid-19 (Generalitat de Catalunya). 

  

 

Guia sobre les mesures del Govern central sobre 

hipoteques i lloguers 

L’Ajuntament ha creat una guia que conté informació sobre 

les mesures que ha pres el Govern central en matèria 

d’habitatge amb motiu de l’emergència sanitària. 

  

 

ESPAI PÚBLIC I 

MOBILITAT 

Recursos didàctics sobre mobilitat segura 

L’Ajuntament de Sant Boi facilita a les famílies de la ciutat 

material didàctic elaborat per la Guàrdia Urbana de 

Barcelona. Es tracta d’activitats, eines i jocs sobre la 

mobilitat segura 

  

 

Comunicació d’incidències 

S’ha habilitat un telèfon específ ic d’atenció 24 hores per 

incidències del servei de recollida de residus i neteja: 

  

 
Serveis de neteja viària i recollida selectiva de residus 

Treball permanent dels serveis municipals de neteja viària i 
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recollida de residus. Tots els serveis essencials continuen 

actius, com la recollida de residus de les 5 fraccions o la 

recollida porta a porta dels comerços actius 

 

Ampliació dels serveis de neteja i desinfecció de la via 

pública 

S’ha intensif icat la neteja i desinfecció de la via pública, 

especialment al voltant de centres sanitaris, mercats i 

comerços de Sant Boi 

  

 

La Policia Local de Sant Boi crea una unitat especial 

COVID-19 

Vuit agents s’han incorporat de manera voluntària a aquest 

dispositiu policial extraordinari, que opera diàriament des de 

les sis de la tarda f ins a la dues de la matinada 

  

 

Agents de salut al carrer 

L’Ajuntament impulsa la creació d’una xarxa local d’agents 

de salut comunitària formada per persones voluntàries de 

Sant Boi, que faran tasques d’informació i acompanyament. 

L’objectiu principal és ajudar a fomentar hàbits i conductes 

saludables entre la població 

  

 

Parades dobles d’autobús 

Sant Boi i Viladecans són els dos municipis on s’han 

implantat les primeres noves parades dobles d’autobús per 

part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. És una única 

parada, amb un únic codi i nom, però amb dos punts 

d’arribada i/o de sortida. 

  

 

Senyalització als CAP 

L’Ajuntament ha senyalitzat l’exterior dels centres 

d’assistència primària (CAP) de Sant Boi per ajudar-los a 

gestionar les cues mantenint la distància social. Adaptem 

l’espai públic a les noves necessitats. 

  

 

Policia Local a Zones d’Atenció Preferent 

La Policia Local de SantBoi, durant la setmana del 10 de 

maig, ha intensif icat la seva presència en les anomenades 

Zones d’Atenció Preferent (ZAP), per continuar informant 

sobre les normes i recomanacions de seguretat i vigilar que 

es compleixin 

  

 

El principal eix comercial de Sant Boi es tanca a la 

circulació de vehicles tots els divendres i dissabtes 

L’Ajuntament està adaptant progressivament l’espai públic 

de la ciutat a les necessitats d’una nova mobilitat. 

  

 

Cartells amb noves mesures per la mobilitat als carrers 

Nous cartells que es poden veure a partir del dia 8 de maig 

als carrers dels diferents barris de Sant Boi. Adaptem la 

ciutat a les necessitats d’una nova mobilitat 

  

 

SOSTENIBILITAT 

AMBIEN TAL I 

TRANSICIÓ 

ENERGÈTICA 

Recull de bones pràctiques per estalviar energia i reduir la 

factura de la llum a casa 
  

 

Auditories per a l’estalvi energètic 

Les llars,els comerços i les pimes de Sant Boi poden 

sol·licitar una auditoria gratuïta personalitzada del seu 

consum elèctric per tal d’identif icar actuacions concretes 

que poden fer per estalviar energia i despesa 

  

 

Campanya Reciclos destinada al Banc d’Aliments 

Es posa en marxa un nou projecte col·lectiu que promou el 

reciclatge d’ampolles de plàstic i llaunes mitjançant una app 

al mòbil.  
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15.  Manresa 

 

Ajuntament de Manresa 

Comarca Bages Habitants (2019) 77.714 hab 

Iniciativa Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa 

Tipus d’iniciativa Pla Data aprovació/inici 11 maig 2020 

Press. destinat (2020) 4.037.313,61 € Press. destinat (2021) 
TOTAL: 96.122.008€ (+5,64%) 

COVID: 6.662.230€ (aprox) 

Fonts d’informació 

Notícia – Signatura grups municipals Bases per un Pla Local per a la Reconstrucció 

Social i Econòmica de Manresa 

Web municipal – Pla Local per la Reconstrucció Social i Econòmica 

5è Informe de Seguiment del Pla Local per la Reactivació Social i Econòmica (nov2020) 

Projecte de Pressupost 2021 (9 des 2020) 

Agents implicats i 

governança 

Signants Tots els grups polítics municipals 

Direcció/coordinació 
Taula de seguiment del Pla (Consell de Ciutat).  

+de50 entitats socials i econòmiques + tots grups polítics. 

Participació 
Representants dels agents socials, econòmics i del teixit 

associatiu de la ciutat. 

Relació de mesures i actuacions implementades 

Dest. Temàtica Mesura Temporalitat Pressupost 

 OBSERVACIONS 

- Informació ben detallada de les fonts de f inançament de cadascuna de les 

actuacions/mesures, diferenciant l’administració pública de la qual en provenen els diners. 

- Seguiment mensual de l’assoliment de les mesures (via document escrit + semàfor web 

municipal).  

- Bona eina de participació dels ciutadans en valoració directa de les mesures via web 

municipal. 

- Valoració d’un apartat concret de mesures en l’àmbit del feminisme i el col·lectiu LGTBI 

 

SEGUIMEN T  

DEL PLA I 

TRANSPARÈNCIA 

Activar un nou espai sobre la Covid19 a la w eb 

municipal.  
Completada 

Recursos 

interns  

 
Impulsar eines per rebre propostes de la ciutadania.  Completada 

Recursos 

interns  

 
Contractar un/a tècnic/a municipal per fer el seguiment 

del Pla de Reconstrucció.  
Completada 41.000,00 € 

 
Constituir una taula de seguiment del Pla amb els 

agents implicats.  
Completada 470,00 € 

 

Fer una calendarització i una avaluació de les mesures 

del Pla. Recursos interns Iniciada 13.6. Articular un 

mecanisme de seguiment permanent del Pla amb els 

grups municipals.  

Avançada 
Recursos 

interns 

 
Establir un canal de comunicació periòdic amb el conjunt 

de la ciutadania per informar sobre els resultats del Pla.  
En procés 

Recursos 

interns  

 

SIMPLIFICACIÓ 

ADMINISTRATIVA 

I GESTIÓ DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

PÚBLICA 

Escurçar els terminis de pagament  Completada 
Recursos 

interns 

 Ajornar el termini de retorn dels microcrèdits.  Completada 
Recursos 

interns 

 Mantenir les inversions previstes.  Completada 
Recursos 

interns 

 Mantenir els pagaments a les empreses proveïdores.  Avançada 
Recursos 

interns 

 

Revisar el pressupost municipal i el PAM per redefinir 

les prioritats i alliberar recursos per desenvolupar les 

mesures que adopti el Pla.  

Completada 
Recursos 

interns 

 

Agilitar els tràmits perquè els productors locals que 

estiguin interessats es puguin instal·lar al Mercat de 

Puigmercadal. 

Completada 
Recursos 

interns 

 
Vetllar perquè no disminueixin els recursos d’altres 

administracions. 
En procés 

Recursos 

interns 

https://www.manresa.cat/web/noticies/7976-tots-els-grups-municipals-de-l'ajuntament-de-manresa-signen-les-bases-per-a-la-reconstruccio-social-i-economica-de-la-ciutat
https://www.manresa.cat/web/noticies/7976-tots-els-grups-municipals-de-l'ajuntament-de-manresa-signen-les-bases-per-a-la-reconstruccio-social-i-economica-de-la-ciutat
http://www.manresa.cat/plareconstruccio/
http://www.manresa.cat/docs/docsArticle/10869/informe_novembre_pla_rec_11112020_annexos_rev.pdf
http://premsa.manresa.cat/web/files/3af96231c4ef01a48ca155841ba79521.pdf
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 Cercar nous models de gestió pública.  Iniciada 
Recursos 

interns  

 
Flexibilitzar l’organització administrativa per ferla 

adaptable als canvis constants. 
Iniciada 

Recursos 

interns  

 

Evitar duplicitats i fomentar la cooperació i la 

transversalitat entre serveis.  
Iniciada 

Recursos 

interns  

 
Crear taules transversals de col·laboració per col·lectius 

o per àmbits. 
Iniciada 

Recursos 

interns  

 

Promoure un model d’Administració relacional on la 

ciutadania i els agents socials passen a ser part activa 
Iniciada 

Recursos 

interns  

 
Establir espais i canals formals i informals d’interlocució 

permanent i constant. 
Iniciada 

Recursos 

interns  

 
Contractar dos tècnics municipals per executar el Pla de 

Reconstrucció de Manresa.  
Completada 82.000,00 € 

 
Crear l'Observatori COVID, en el marc de l'Observatori 

Socioeconòmic del Bages.  
Avançada 

Recursos 

interns 

 

Acció internacional Covid19: recerca activa de 

f inançament europeu, i participació en xarxes i 

iniciatives internacionals 

Iniciada 
Recursos 

interns 

 

Realitzar una enquesta entre el personal municipal per 

avaluar la gestió de la covid-19 i millorar les futures 

actuacions 

Iniciada 
Recursos 

interns 

 
Revisar a fons les dependències municipals per 

assegurar que són espais adequats i saludables.  
En procés 

Recursos 

interns 

 
Incidir especialment en aquells espais destinats a 

l’atenció al públic  
En procés 

Recursos 

interns 

 

Adquirir material per subministrar equips de protecció 

individual (EPI) al personal municipal i adequar les 

instal·lacions per garantir la seguretat dels treballadors i 

dels usuaris davant la Covid-19.  

Avançada 52.000,00 € 

 

Elaborar protocols per a casos de pandèmia o situacions 

similars per garantir el funcionament de l’administració 

municipal.  

En procés 
Recursos 

interns 

 

AJUTS 

ECONÒMICS I 

FINANÇAMENT 

Suspendre temporalment les quotes dels centres 

educatius municipals. 
Completada 308.556,39 € 

 Distribuir les targetes moneder.  Completada 26.300€ 

 

Oferir ajudes econòmiques a les famílies amb fills f ins a 

12 anys a càrrec que han de tenir cura d'ells durant el 

confinament o la quarentena. 

Iniciada 135.000€ 

 
Convocatòria de subvencions per a entitats de la Dona i 

LGTBI. 
En procés 5.000€ 

 

Promoure les polít iques esportives adequades amb una 

línia de subvenció a la reactivació dels clubs esportius 

afectats per ERTO's.  

En Procés 30.520,00 € 

 
Impulsar una línia d'ajuts a fons perdut per fer front als 

efectes de la Covid-19 
Completada 200.000,00 € 

 

Crear una nova línia de subvenció adreçada a entitats 

esportives per cobrir les necessitats de les famílies que 

han vist disminuït el seu poder adquisitiu arran de la crisi 

de la Covid-19.  

Completada 480,00 € 

 

Adaptar les bases de subvencions per a projectes 

culturals a la nova situació i facilitar a les entitats l’accés 

als ajuts municipals.  

Completada 36.864,00 € 

 
Impulsar una línia de microcrèdits per fer front als 

efectes de la Covid19 
Completada 200.000,00 € 

 

FISCALITAT 

Facilitar el fraccionament del pagament d’impostos i 

taxes municipals. 
Completada 

Recursos 

interns 

 

Suspendre nous procediments de cobrament en 

executiva i nous embargaments f ins a la f inalització de 

l’estat d’alarma.  

Completada 
Recursos 

interns 

 Establir la gratuïtat de la zona blava (16/03-10/05). 
 

Completada 

Pendent 

avaluació 
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Elaborar un document resum actualitzat de totes les 

mesures econòmiques per fer front a la crisi de la Covid-

19. 

Completada 
Recursos 

interns 

 
Modif icar el calendari del contribuent per ampliar 

terminis de pagament. 
Completada 

Recursos 

interns 

 
Establir la gratuïtat de la taxa de les taxes industrials 

durant el tancament. 
Completada 32.000€ 

 
Adaptar la taxa de terrasses als condicionants de les 

fases de desconfinament 
Completada 

Recursos 

interns 

 
Bonif icar un 50% el preu de la taxa de terrasses f ins al 

31 de desembre de 2020. 
Completada 57.000,00 € 

 

Establir la gratuïtat de la taxa de recollida 

d’escombraries comercial durant el tancament (14/03- 

17/05). 

Completada 125.000,00 € 

 
Suspendre el cobrament de taxes dels vivers d’empresa, 

l’espai coworking i altres espais del Palau Firal.  
Completada 29.800,00 € 

 
Suspendre el cobrament de taxes dels mercats de 

venda no sedentària durant tres mesos. 
Completada 20.000,00 € 

 
Rebaixar el cànon de la concessió del Bar Maïami el 

2020 i el 2021 per fer front als efectes de la Covid19 
Completada 17.000,00 € 

 
Revisar les ordenances f iscals de cara al 2021 perquè 

incloguin la nova tarifació social. 
Iniciada 

Recursos 

interns 

 

DIGITALITZACIÓ  

I CONNEXIÓ 

Lluitar contra la bretxa digital. Iniciada 
Recursos 

interns 

 Impulsar la digitalització dels serveis ocupacionals. En procés 30.730€ 

 

Replantejar els mecanismes d’atenció a la ciutadania 

(serveis socials) a través de l’ampliació dels tràmits 

telemàtics 

Iniciada 
Recursos 

interns 

 Oferir connectivitat i ordinadors per a escolars. Completada 30.438€ 

 

Desplegar el teletreball i eines telemàtiques per 

mantenir el funcionament dels serveis municipals durant 

la crisi de la Covid-19.  

Completada 38.555,87 € 

 

EMPRESA, 

TEI XIT 

PRODUCTIU 

I INDÚSTRIA 

Crear el servei CEDEM+, acompanyament post Covid-

19 
En procés 5.000,00 € 

 
Creació de l’Oficina de Suport al Comerç, Autònoms i 

PIMEs 
Completada 6.700,00 € 

 
Facilitar el registre al Marketplace d’ACCIO per 

productes i serveis COVID 
Completada 

Recursos 

interns 

 
Donar impuls a l’Economia Social per fomentar el 

consum responsable i compra pública ètica. 
En procés 6.000,00 € 

 
Donar suport a la pagesia emprenedora i a la Manresa 

agroecològica. 
Avançada 24.699,70 € 

 

Col·laborar amb les associacions empresarials dels 

polígons industrials per fomentar el consum local al 

territori 

Avançada 14.000,00 € 

 
Elaboració d’un estudi sobre l’impacte de la Covid19 

sobre el teixit empresarial del Bages.  
Completada 741,13 € 

 

Promoure l’acompanyament i l’assessorament a les 

empreses afectades per la Covid-19 per a la seva 

conversió en cooperatives per donar continuïtat a 

l’activitat empresarial.  

Iniciada 
Recursos 

interns 

 
Campanya de comunicació institucional dels serveis 

municipals de promoció econòmica.  
Completada 5.000,00 € 

 

COMER Ç, 

RESTAURACIÓ, 

CONSUM 

Facilitar el servei a domicili als establiments comercials 

de Manresa 
Completada 1.000,00 € 

 
Col·laborar amb la UBIC per activar la w eb 

www.comercobertm anresa.com 
Completada 

Recursos 

interns 

 
Fomentar la creació d’un marketplace local. Iniciada 15.000,00 € 

 
Impulsar iniciatives que permetin fomentar el lliurament 

de productes a domicili.  
Completada 30.000,00 € 
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Reactivar la campanya de suport al producte de 

proximitat 
Completada 

Recursos 

interns 

 
Difondre una campanya de promoció del comerç local 

durant el confinament 
Completada 2.500,00 € 

 Impulsar una campanya de promoció de comerç local Iniciada 10.000,00 € 

 
Fomentar l'associacionisme entre els comerços de la 

ciutat per reforçar el teixit comercial. 
Avançada 10.000,00 € 

 
Reobrir totalment el mercat de la Font dels Capellans 

amb mesures de seguretat i higiene.  
Completada 6.256,00 € 

 

Elaboració d’un estudi sobre l’impacte de la Covid19 en 

les àrees comercials del Centre Històric i del 

PasseigGuimerà.  

Completada 1.694,00 € 

 
Elaborar vídeo promocional dels productes i els serveis 

de les empreses de la ciutat. 
Pendent --- 

 
Organització de webinars de formació a mida per al 

sector del comerç.  
Iniciada 1.800,00 € 

 Impulsar la campanya comerços responsables i segurs.  Completada 
Recursos 

interns 

 
Afavorir la dinamització comercial del Centre Històric 

donant suport a l’activitat L’hora feliç.  
Completada 7.921,41 € 

 

TURISME,  

 CULTURA 

I ESPORT 

Impartir un webinar sobre la creativitat al servei del 

turisme 
Completada 300,00 € 

 
Promoure la creació, difusió i comercialització de 

productes turístics per captar visitants de proximitat.  
Avançada 

Recursos 

interns 

 
Fomentar els productes locals i l’enoturisme de 

proximitat donant suport a la celebració de la Fira ViBa.  
Completada 9.000,00 € 

 

Crear la nova visita guiada “Redescoberta de Manresa” 

adaptada a les mesures de seguretat i higiene de la 

Covid-19.  

Completada 3.500,00 € 

 
Oferir visites guiades a l'Anella Verda i establir l’obertura 

diària de la Torre Lluvià.  
Completada 1.500,00 € 

 

Crear nou cicle “Vespres a la Lluvià” per gaudir 

d’activitats i productes enogastronòmics a la Torre 

Lluvià.  

Completada 2.500,00 € 

 
Elaborar i difondre un vídeo promocional de la ciutat, 

dins la campanya ‘Manresa torna a bategar’.  
Completada 4.500,00 € 

 

Oferir una nova activitat enoturística virtual per posar en 

valor els espais patrimonials de la ciutat i els vins del 

Bages.  

Completada 1.000,00 € 

 
Desenvolupar la nova proposta “Esmorzars 

modernistes” al setembre.  
Completada 

Recursos 

interns 

 

Dissenyar les noves propostes “Vermuts amb cor” i 

“Balç i vi” per als mesos d’octubre i novembre.  
En procés 

Recursos 

interns 

 
Fomentar la comercialització de productes turístics a 

l’exterior.  
En procés 500,00 € 

 
Reactivar el programa d'activitats f isicoesportives MES a 

casa.  
Completada 

Recursos 

interns 

 
Elaborar un vídeo promocional de les disciplines 

esportives/clubs que hi ha a la ciutat.  
Completada 3.841,00 € 

 
Ampliar la xifra de participants al Casal Esportiu 

Municipal.  
Completada 30.169,00 € 

 

Vetllar perquè l’important teixit associatiu cultural i 

esportiu manresà pugui reinventar-se i ajudar-lo a 

desenvolupar activitats 

Iniciada 
Recursos 

interns 

 
Crear una nova oferta d’activitats física per adults i gent 

gran a l’aire lliure.  
Iniciada 39.167,70 € 

 Promoure un recull fotogràfic de la Manresa confinada.  Completada 
Recursos 

interns 

 Ajudar el sector cultural a resistir i superar la crisi.  En procés 9.075,00 € 

 Garantir la igualtat d’accés a la cultura.  Iniciada 
Recursos 

interns 
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Dissenyar una oferta cultural durant els mesos d'estiu 

per mantenir viu el sector que culminarà amb una Festa 

Major adaptada a les circumstàncies de la Covid-19.  

Completada 159.342,51 € 

 
Impuls de nous projectes per contribuir a mantenir 

l'activitat cultural.  
En procés 48.249,64 € 

 

Adequació d'espais esportius per fomentar la pràctica 

esportiva saludable a l'aire lliure i cedir-los a les escoles 

en hores lectives  

Completada 91.242,29 € 

 

OCUPACIÓ, 

FORMACIÓ, 

INSERCIÓ 

Impulsar un programa de píndoles formatives per a 

professionals, autònoms, emprenedors i empreses 

durant l’estat d’alarma. 

Completada 3.200€ 

 

Articular recursos online sobre orientació laboral, 

formació ocupacional i gestió d'ofertes de feina durant 

l’estat d’alarma.  

Completada 3.840€ 

 
Augmentar els recursos propis en àmbit laboral i foment 

de l’ocupació. 
En procés 

Recursos 

interns 

 Prioritzar la creació d’ocupació sostenible i de qualitat. En procés 
Recursos 

interns 

 
Prioritzar el col·lectiu de joves en les polítiques 

d'ocupació. 
Iniciada 140.400€ 

 Articular un dispositiu d’atenció COVID al CIO. En procés 4.800€ 

 Contractar nous plans d’ocupació. En procés 380.289,50€ 

 
Establir un servei d’assessorament jurídic en temes 

laborals. 
En procés 3.000€ 

 Crear tallers d’accions prelaborals. En procés 15.845€ 

 Adaptar la formació ocupacional a la Covid-19. En procés 100.000€ 

 
Adequar les instal·lacions del CIO per adaptar-les a les 

noves mesures d’higiene i de seguretat de la covid19. 
Avançada 6.500€ 

 
Organitzar un curs de prevenció de riscos laborals per 

Covid. 
Completada 786,50€ 

 

EDUCACIÓ 

Oferir una jornada de portes obertes virtual dels centres 

educatius durant el període de confinament. 
Completada 

Recursos 

interns 

 

Adaptar a la tramitació en línia els processos de 

preinscripció i matrícula dels serveis educatius 

municipals. 

Completada 
Recursos 

interns 

 
Mediació lingüística telefònica durant el confinament per 

tal facilitar la comunicació entre famílies i escoles. 
Completada 4.000€ 

 
Contractar personal de reforç en les llars d'infants 

municipals per tal de garantir grups estables. 
Completada 33.327,53 € 

 

Impulsar accions de reforç educatiu per a alumnat 

vulnerable en vinculació amb les escoles en el marc del 

Pla Educatiu d'Entorn. 

En procés 8.500,00 € 

 
Adaptar l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) en 

format online i telefònic. 
Completada 

Recursos 

interns 

 Treballar pel reforç escolar d’infants i joves. Avançada 22.500€ 

 
Vetllar perquè els infants no deixin de fer activitats 

educatives. 
En procés 27.000€ 

 

Reforç del servei de neteja en els centres educatius de 

primària i propis municipals per tal de poder oferir un 

servei adaptat a les necessitats de neteja i desinfecció 

actuals.  

Avançada 192.000,00 € 

 
Adquisició de material específ ic per garantir mesures 

sanitàries en els centres educatius de gestió municipal.  
Avançada 3.500,00 € 

 

Adaptar tota la oferta formativa i educativa dels centres 

propis als nous requeriments normatius i redacció dels 

plans d'obertura per al curs escolar 2020-21.  

Completada 
Recursos 

propis 

 
Adaptació online dels tallers per a centres educatius 

sobre cultura de la pau, empatia i educació en valors.  
En procés 

Recursos 

interns 

 
Impulsar el nou projecte “Estius educatius” per a 240 

nens i nenes de primària i d’ESO amb  risc d’exclusió 
Completada 20.000€ 
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social. 

 

Curs de comunicació no violenta i prevenció de 

conflictes per a mestres i educadors i educadores, 

adaptat online.  

Completada 1.000,00 € 

 

SALUT,  

EMERGÈNCIA 

SOCIAL I 

SANITÀRIA 

Col·laborar econòmicament en la compra i posta en 

funcionament accelerada d’un aparell per Althaia per fer 

proves de la Covid-19.  

Completada 30.000,00 € 

 Fer una anàlisi de la situació sanitària a Manresa.  Completada 
Recursos 

interns 

 
Definir els protocols d’actuació i de coordinació amb 

totes les entitats sanitàries i assistencials 
Avançada 

Recursos 

interns 

 

Redefinir les polítiques de salut assistencial cap a 

polít iques que promoguin els aspectes més 

determinants de la salut. 

Iniciada --- 

 
Contractació de dos agents cívics per a la difusió i 

prevenció de les mesures covid.  
Completada 

Recursos 

interns 

 

SERVEIS SOCIALS 

I VULNERABILITAT 

Activar el servei de menjar a domicili.  Completada 30.048€ 

 Reorientar del servei de menjador social. Completada 
Recursos 

interns 

 Reforçar els recursos de la Plataforma d’aliments. Completada 55.401€ 

 Instal·lar 133 comptadors solidaris d'aigua. Completada 28.813,44€ 

 
Activar el seguiment telefònic a persones en atenció 

domiciliària. 
Completada 112.726,56€ 

 Ampliar el servei de teleassistències. Completada 
Recursos 

interns 

 Posar en marxa el servei d’alberg social Completada 64.757€ 

 Oferir el servei de dutxes i de bugaderia social. Completada 1.326€ 

 
Reforçar el suport assistencial i sanitari a les 

residencials de Manresa. 
Completada 17.350€ 

 
Oferir places residencials d'estada temporal per a 

persones sense llar. 
Completada 

Recursos 

alberg social 

 
Ajornar el pagament de lloguers dels habitatge de 

l'empresa municipal FORUM. 
Avançada 

Recursos 

interns 

 Ampliar les beques al Conservatori i Escola de Música. En procés 
Pendent 

valoració 

 

Establir els mecanismes necessaris per dotar la 

ciutadania de recursos i d’instruments per empoderar-se 

i poder viure vides dignes. 

En procés 
Recursos 

interns 

 

Facilitar que tothom, amb papers o sense, pugui obtenir 

els recursos necessaris per fer front a les necessitats, 

agreujades que la crisi sanitària els ha provocat. 

Avançada 55.144,00 € 

 
Adoptar mesures per fer front a la forta demanda 

històrica d’habitatge social i assequible. 
En procés 

Recursos 

 propis 

 
Organitzar un servei d’orientació per a persones que 

tenen dif icultats econòmiques i d’endeutament. 
Iniciada 

Recursos 

interns 

 
Obrir l’of icina de suport per sol·licitar el nou Ingrés 

Mínim Vital (IMV). 
Completada 38.414,62 € 

 
Realitzar un pla d'actuació per a la inclusió social dels 

joves migrats sols. 
Iniciada 42.100,24 € 

 
Oferir un servei d'atenció psicològica i assessorament a 

víctimes de violència masclista  
Completada 

Recursos 

interns  

 

Articular un servei d’acompanyament en el dol. 

Recursos interns Completada 11.3. Impulsar actuacions 

de suport emocional a infants i persones grans.  

Avançada 2.255,33 € 

 
Impulsar accions per ajudar les famílies durant el 

confinament.  
Iniciada 

Recursos 

interns 

 

Plantejar accions de resposta als efectes devastadors 

pel que fa a la salut mental de les persones i en la gestió 

de les emocions.  

En procés 
Recursos 

interns  
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Vetllar perquè cap infant no deixi de tenir un àpat 

saludable. 
Iniciada 110.000€ 

 
Facilitar l’accés a activitats extraescolars i de lleure a les 

famílies vulnerables. 
Completada 3.762€ 

 

Promoure accions institucionals de reconeixement als i 

les professionals i al voluntariat.  
Avançada 

Pendent 

d’avaluació 

 Homenatjar les víctimes de la Covid19.  Completada 4.299,84 € 

 Cicle per repensar la societat postcovid.  Completada 980,00 € 

 

SERVEIS A LES 

PERSONES: 

 

GENT GRAN, 

JOVENTUT, 

INFÀNCIA, 

ADOLESCÈCIA... 

Organitzar activitats de dinamització per als joves. En procés 5.197€ 

 
Combatre l’impacte emocional i en les relacions que 

hagi pogut provocar la crisi sanitària. 
Completada 

Recursos 

interns 

 
Promoure activitats per a joves que afavoreixen la 

participació auto-organitzada i autònoma. 
Avançada 

Recursos 

interns 

 
Fomentar espais d’interlocució i donar suport a entitats 

juvenils. 
Completada 3.600€ 

 

Promoure mesures integrals per garantir les possibilitats 

d’emancipació dels joves i la recerca d’ocupació i 

d’habitatge. 

Avançada 1.046,66 € 

 

Redefinir les activitats lúdiques per a joves i infants per 

donar resposta a aquelles famílies en què els 

progenitors treballin. 

En procés 
Recursos 

interns 

 
Reflexionar sobre els recursos i serveis actuals per a 

persones amb dependència. 
En procés 

Recursos 

interns 

 

Prioritzar els serveis bàsics que són competència 

directa, la prevenció de l’envelliment i l’atenció 

domiciliaria. 

En procés 40.000€ 

 
Participar activament en el desplegament de les noves 

polít iques d’integració social i sanitària. 
Pendent --- 

 
Programació “Estiu jove” adaptada a la nova realitat de 

la Covid-19. 
Completada 11.000€ 

 

FEMINISME  

I LGTBI 

Fomentar l’adhesió dels comerços a la campanya 

“Establiments contra la violència masclista” durant la 

COVID. 

Completada 
Recursos 

interns 

 Reforçar el projecte Llar i Cures. En procés 18.975€ 

 

Adaptar el programa Dones amb idees per fomentar 

l’emprenedoria entre les dones a la nova realitat de la 

Covid19. 

Completada 9.480€ 

 
Difondre accions virtuals en motiu del Dia Internacional 

de la Salut de les Dones. 
Completada 172€ 

 
Adaptar el curs de feminismes del Consell Municipal de 

la Dona al format online. 
Completada 1.600€ 

 

Difondre un webinar des del SIAD per donar a conèixer 

el servei i facilitar l’accés per via telemàtica per la Covid-

19. 

Completada 
Recursos 

interns 

 

Adaptar la campanya “Estima la nit” en contra de les 

agressions sexistes per la Festa Major al nou entorn de 

la Covid-19. 

Completada 4.000€ 

 

Impulsar accions virtuals per a la sensibilització de la 

diversitat afectivo i sexual per al col·lectiu LGTBI i 

especialment Trans durant el confinament. 

En procés 1.000€ 

 

Impartir accions de suport emocional per a dones 

víctimes de violència masclistes i altres col·lectius 

sensibles (“Ioga del riure”). 

Completada 754€ 

 

Adaptar la campanya de sensibilització en contra de les 

Violències masclistes pel 25N a la situació de pandèmia 

l'entorn online per fer-la més interactiva. 

En procés 13.987€ 

 

Adaptació online de tallers feministes adreçats a 

alumnes d'ESO i de Batxillerat en cas que confinament 

de l’aula per covid. 

Iniciada 6.000€ 

 Adaptar al format online les actuacions previstes al dels En procés 2.345€ 
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Pla d'Igualtat de Gènere i el Pla d'Igualtat LGTBI. 

 
Creació de material audiovisual per donar a conèixer el 

SIAD i el SAI LGTBI a través de les xarxes socials. 
Iniciada 2.178€ 

 
Adaptar el taller “Aprèn a sostenir-te emocionalment“ 

adreçat a dones a la versió online 
En procés 584€ 

 
Curs per incorporar la perspectiva de gènere a les 

entitats i associacions en versió online. 
En procés 400€ 

 

TEI XIT 

ASSOCIATIU  

I DINAMITZACIÓ 

SOCIAL 

Impulsar i coordinar actuacions de voluntariat comunitari 

durant la crisi sanitària de la Covid-19.  
Completada 8.250,00 € 

 
Fomentar espais de cooperació i suport mutu per 

atendre necessitats de la ciutadania.  
Completada 8.344,50 € 

 Consolidar i incentivar el voluntariat a la ciutat.  Avançada 
Recursos 

interns 

 
Adaptar la Casa Flors Sirera al context covid per a la 

cessió d'espais per fer-hi activitats.  
Completada 

Recursos 

interns  

 

HABITATGE 

Establir un servei de mediació per lloguer entre 

comerciants i propietaris de locals.  
Completada 

Recursos 

interns 

 
Aconseguir espais polivalents, assolellats i ben ventilats 

en les promocions públiques d’habitatge. 
Pendent --- 

 

ESPAI PÚBLIC I 

MOBILITAT 

Intensif icar la neteja i desinfecció de l'espai públic per 

limitar la propagació de la Covid-19.  
Completada 

Pendent 

d’avaluació 

 
Difondre itineraris de vianants per a les sortides del 

desconfinament.  
Completada 

Recursos 

interns 

 
Esmerçar els esforços necessaris per adequar l’espai 

per a vianants dels vials més transitats.  
Completada 89.082,60 € 

 
Crear zones d’atractivitat social i econòmica tant als 

principals eixos dels barris com al centre de la ciutat. -  
Pendent --- 

 
Vetllar pel manteniment d'unes zones verdes de qualitat, 

dins la ciutat i el seu entorn.  
Iniciada 

Recursos 

interns 

 
Prendre les precaucions necessàries per complir amb 

mesures higièniques i d’aforament en el transport públic.  
Iniciada 

Recursos 

interns 

 

Explorar mesures de foment del transport individual com 

la bicicleta o el patinet (VMP). 
Pendent --- 

 

Vetllar per millorar l’espai públic per a persones amb 

mobilitat reduïda.  
Pendent --- 

 

Lliurar a la UBIC 10.000 vals gratuïts d’una hora dels 

aparcaments municipals perquè els comerços els 

reparteixen als clients.  

Completada 14.800,00 € 

 

Distribuir 2.000 vals gratuïts de 1€ de zona blava a la 

UBIC per tal que els comerciants els reparteixin als 

clients  

Completada 2.000,00 € 

 
Lliurar 2.000 targetes T-2 (de dos viatges gratuïts) a la 

UBIC per a distribuir entre els comerços de la ciutat.  
Completada 3.700,00 € 

 Campanyes de promoció del bus urbà.  Completada 9.700,00 € 

 

Netejar tots els elements dels 63 parcs infantils de la 

ciutat per a la seva reobertura després de tres mesos 

tancats.  

Completada 3.337,65 € 

 
Iniciar una campanya de neteja amb aigua a pressió en 

els espais més transitats de la ciutat  
En Procés 22.500,00 € 

 
Ampliació i millora dels accessos a centres escolars. 

42.000,00 €  
Completada 42.000,00 € 

 
Ampliació de la Zona 30 a carrers del centre de la ciutat.  Pendent 65.000,00 € 

 
Millora de la senyalització de les zones de càrrega i 

descàrrega de la ciutat.  
Completada 27.500,00 € 
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16.  Rubí  

 

Ajuntament de Rubí 

Comarca Vallès Occidental Habitants (2019) 77.464 hab 

Iniciativa Mesures per frenar la Covid19 a Rubí  

Tipus d’iniciativa Pacte de Ciutat Data aprovació/inici 
Fons contingència: 19-03-2020 

Pacte Ciutat: 03-09-2020 

Press. destinat (2020) 
Fons contingència: 230.000€ 

Pacte de ciutat: 8.861.269,27€  
Press. destinat (2021)  

Fonts d’informació 

Web municipal - Coronavirus 

Document- Pacte de Ciutat per a la recuperació social i econòmica de la ciutat de 

Rubí post COVID-19  

Notícia – Fons de contingència (ampliació) (19/03/2020) 

Notícia – Pacte de Ciutat per a la recuperació social i econòmica post covid (3-9-2020) 

Agents implicats i governança 

Signants Tots els grups polítics municipals 

Direcció/coordinació 

A càrrec de la Comissió de Recuperació Municipal 

(COREMUN), establerta per mitjà de decret d’Alcaldia 

1367/2020 formada per alcaldessa, regidors de govern, 

tècnics i personal de l’ajuntament.  

Participació Tots els grups polítics del consistori municipal. 

Relació de mesures i actuacions implementades 

Dest. Temàtica Mesura Temporalitat Pressupost 

 OBSERVACIONS 

- Al document de Plans Locals de la DIBA no consta cap pla 

de recuperació econòmica i social de Rubí, però al seu w eb 

municipal, cercant entre les notícies, he trobat una notícia 

amb el document adjunt ‘Pacte de Ciutat per a la 

recuperació social i econòmica de la ciutat de Rubí post 

covid19’  

- L’accés a la informació pública d’aquest document de Pla 

de Ciutat és poc accessible, de difícil localització pels 

ciutadans. 

- La recollida de mesures que he fet ha estat a través 

d’aquest document, que es divideix en 2 apartats; les 

mesures inicials a mode de pla de xoc (inici pandèmia f ins a 

aprovació Pacte) + les accions del Pacte de Ciutat 

postcovid (a partir de la seva aprovació) 

- El Pacte de ciutat recull de manera ordenada les accions a 

desenvolupar en diferents terminis en relació als ODS. 

- La valoració econòmica de les mesures proposades no es 

correlacions mesura a mesura, sinó per àmbits d’actuació i 

eixos generals. Això si, es diferencia per temporalitats; 

segons si són accions a curt, mig o llarg termini (mirar al 

f inal del document). 

Mesures de 

xoc  
(inici de pandèmia  

fins setembre, 

aprovaci ó Pacte 

Ciutat)  

 

 

Pacte de 

ciutat 
- CURT TERMINI 

execuci ó prevista 

abans del 31 de 

desembr e de 

2020.  

- MITJÀ TERMINI 

execuci ó prevista 

abans del 30 de 

juny de 2021. - 

LLARG TERMINI 

previsió 

d’execució abans 

del final del 

present mandat.  

 

 

SEGUIMEN T  

DEL PLA I 

TRANSPARÈNCIA 

Convocar els diferents consells a una reunió virtual per 

informar i compartir com està la ciutat en cada àmbit, i 

recollir anàlisis i propostes. 

Pacte ciutat 

Mit jà termini 

 

 

Generar un espai de recollida de propostes sobre diversos 

temes que es podrien tractar des de diferents àrees 

coordinadament. Tenim certa capacitat operativa per poder 

fer aquest servei, que podria fer aportacions pel que fa a 

participació ciutadana 

 

 
Afegir a Transparència l’anàlisi de dades sobre l’impacte del 

COVID a Rubí.  
 

 SIMPLIFICACIÓ 

ADMINISTRATIVA 

I GESTIÓ DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

Creació d’un fons de contingència  

Per paliar els efectes de la crisi del coronavirus. (notícia 

19/03/2020) 
Mesura de 

xoc 

350.000€ 

 
S’ha establert la logística permanent de repartiment amb la 

col·laboració de l’empresa Robin Hat 
 

https://www.rubi.cat/ca/temes/coronavirus
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/rubi-tindra-un-pacte-de-ciutat-per-a-la-recuperacio-social-i-economica-postcovid/pacte-de-ciutat-rubi-covid-19.pdf
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/rubi-tindra-un-pacte-de-ciutat-per-a-la-recuperacio-social-i-economica-postcovid/pacte-de-ciutat-rubi-covid-19.pdf
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/lajuntament-ampliara-el-fons-de-contingencia-per-paliar-els-efectes-de-la-crisi-del-coronavirus
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/rubi-tindra-un-pacte-de-ciutat-per-a-la-recuperacio-social-i-economica-postcovid
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Instal·lació de pantalles de protecció de metacrilat a les 

OAC, Serveis Socials, Policia Local i Biblioteca. 
 

 

Continuarem reclamant infraestructures bàsiques 

necessàries per a la protecció de la salut de la nostra 

ciutadania com són: la construcció de l’hospital Vicente 

Ferrer, la implementació de la CUA P, l’ampliació del CAP 

Sant Genís amb el trasllat dels serveis del carrer Nou i les 

reformes del CAP Anton Borja. 

Pacte ciutat 

Sense termini 
 

 

Aplicació del fons de contingència en un muntant de 40.000 

euros per a l’adquisició de material de protecció per a la 

plantilla i 35.000 euros per a la compra d’equips informàtics 

per possibilitar el treball remot de la plantilla municipal. La 

modif icació de crèdit ja està en tràmit (decret alcaldia). 

Pacte ciutat 

En marxa 

75.000€ 

 
Garantir la recollida del material de protecció i la desinfecció 

constant dels espais de treball i dels vehicles. 
 

 
Foment de l’encàrrec de contractacions i compres menors 

amb les nostres botigues i comerciants 

Pacte ciutat 

Curt termini 

 

 

Intensif icar els esforços per efectuar el pagament de 

factures pendents a proveïdors per tal d’afavorir la liquiditat 

dels diferents sectors de la ciutat 

 

 

Es potenciarà que els sistemes i elements de protecció 

(mascaretes i barreres físiques) estiguin elaborats per 

empreses locals, makers i xarxes de voluntariat de la ciutat. 

 

 
Elaboració d’un pla d’internacionalització per captar fons 

europeus. 

Pacte ciutat 

Mit jà termini 

 

 

Elaboració d’un protocol amb mesures per al teletreball de 

la plantilla municipal, amb criteris objectivables i pactades 

amb els representants dels treballadors. 

 

 

Disseny d’un pla de contractació local, preferentment a 

través de contractes menors, que activin l’economia local 

adreçat a autònoms i pimes un cop s’aixequi l’estat 

d’alarma. Campanya KM0 per la contractació 

 

 

Elaboració d’un pla de millora per agilitzar els tràmits de 

llicències d’obres a través de declaracions responsables o 

f igures similars, que permetin iniciar les activitats de forma 

ràpida. 

 

 

Contractació entre 100 i 120 treballadors i treballadores 

entre sis mesos i un any, de diversos perfils professionals 

que donin servei a la ciutadania en matèria de millora de 

l’espai públic i en el manteniment de l’entorn natural (xarxa 

d’itineraris i camins, senyalització, neteja de sotabosc per 

prevenir d’incendis). 
Pacte ciutat 

Llarg termini 

 

 

Reforçar la comunicació de les noves mesures municipals 

públiques i privades que s’hauran d’implementar, així com 

dels nous serveis i les propostes dels diferents serveis. 

 

 
Creació d’un mapa de recursos únic amb informació 

municipal però també de la Generalitat, del CCVOC, etc. 
 

 

Projecció com a ciutat laboratori i factoria d’oportunitats 

laborals i socials. Dur a terme FabLab i SocialLab 
 

 

AJUTS 

ECONÒMICS I 

FINANÇAMENT 

Moratòria en el cobrament de rebuts dels mesos d’abril i 

maig per a la totalitat dels lloguers (pisos, locals i 

aparcaments), a excepció dels de l’Ajuntament i dels  

llogaters/es que així ho expressin.  
Mesura de 

xoc 
83.000€ 

 

Els rebuts d’abril i maig es cobraran, prorratejats, ens el 

termini de dotze mesos (o segons un altre període, si així es 

concreta de forma particular). 

 

Ampliació de la cartera de serveis de Serveis Socials amb 

ajudes i subvencions directes a famílies i persones en 

situació de vulnerabilitat per donar cobertura a les 

necessitats bàsiques; per exemple: ampliació de les 

targetes moneder, àpats a domicili, servei rebost solidari, 

pressupost destinat AJECCS 

Pacte ciutat 

Curt termini 
 

 Pla de xoc amb una línia específ ica d’ajuts per al pagament Pacte ciutat  
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del lloguer i la hipoteca per a casos de persones que hagin 

vist disminuïts els seus ingressos durant l’estat 

d’emergència, i o bé no els hagin recuperat, o bé hagin 

contret un deute que no poden satisfer. 

Mit jà termini 

 

Es revisaran les ajudes per a material escolar i activitats 

complementàries en funció de la nova realitat econòmica de 

les famílies de Rubí.  

 

 

Posada en marxa d’un pla d’ajudes a comerços, pimes i 

autònoms. Consistiria en la creació d’un fons d’ajuda per a 

autònoms, comerços i micropimes que vehiculi ajuts per 

poder pagar les despeses d’aquelles activitats que hagin 

vist minvada la seva activitat com a conseqüència de l’estat 

d’alarma i que continuïn actives. 

 

 

FISCALITAT 

Modificació de les condicions pagament Prorrateig per 

ocupació o serveis efectivament prestats de les taxes del 

mercadal, taxa de la prestació de serveis del Mercat 

Municipal i taxes d’ocupació de l’espai públic amb terrasses. 

Pacte ciutat 

En marxa 

 

 

Nou calendari f iscal dels tributs:  

- Ampliació del termini de pagament voluntaris: les 

liquidacions que es troben en període de pagament, el límit 

de pagament passa a ser el 5 de maig.  

- Ajornament de l’impost de vehicles de tracció mecànica:  

- Canvi en el calendari f iscal de l’IBI per a aquells  

contribuents que tinguin domiciliat el pagament:  

- Canvi en el calendari f iscal de la taxa de guals per a 

aquells contribuents que tinguin domiciliat el pagament  

- Canvi en el calendari f iscal de la taxa per a la recollida de 

residus comercial i industrials per a aquells contribuents que 

tinguin domiciliat el pagament  

 

 

Flexibilització f iscal:  

- S’han suspès tots els embargaments per deutes amb 

l’Ajuntament.  

-  No es genera cap recàrrec per impagament.  

- Els interessos de demora pels deutes estan interromputs 

 

 

Bonif icació del 100% de taxa per ocupació de l’espai públic 

dels establiments amb taules i cadires, des de la declaració 

de l’estat d’alarma i f ins al 31 de desembre de 2020. 

Pacte ciutat 

Curt termini 

 

 

Bonif icació del 95% del ICIO fins a f inal d’any, prorrogable, 

per impulsar noves obres, tenint en compte les 

circumstàncies d’interès social i econòmic que ja preveu la 

mateixa ordenança. 

 

 
Campanya informativa amb els nous terminis per a pagar 

impostos: l’IBI, taxes d’escombraries, o altres. 
 

 

Reducció d’acord amb el prorrateig corresponent en les 

taxes municipals per als venedors ambulants f ins al març de 

2021. 

 

 

Facilitarem l’aparcament per a la compra de proximitat a 

través de la supressió de la zona blava i l’ampliació de la 

zona de rotació amb l’aplicació telemàtica de gestió i 

supervisió. 

Pacte ciutat 

Mig termini 
 

 

DIGITALITZACIÓ I 

CONNEXIÓ 

Repartiment d’equips per als nens i nenes que no podien 

seguir les classes per via telemàtica.. 

Mesura de 

xoc 

 

 
Habilitació de 130 connexions telemàtiques per a poder 

seguir les classes 
 

 

A l’oficina de Formació s’han hagut de digitalitzar els 

sistemes de formació i s’han pogut remprendre cursos 

presencials de programes que havien quedat aturats 

 

 

Implementar i potenciar la formació en línia. Ja estem 

utilitzant la plataforma MOODLE i en breu en disposarem 

d’una altra més potent desenvolupada per la UPC.  Pacte ciutat 

Curt termini 

 

 

En col·laboració amb la Generalitat, assegurar la 

connectivitat a l’alumnat de Rubí: compra de tauletes 

digitals que se cediran en propietat als centres públics de 
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primària i secundària 

 

L’Ajuntament de Rubí també proveirà de connectivitat f ins a 

130 alumnes, mitjançant targetes de dades, f ins al f inal de 

el curs acadèmic; 

 

 

Desenvoluparem sistemes de suport als comerços de la 

ciutat per comprar en línia i distribució a domicili a través de 

l’empresa municipal Font del Ferro, SL. 

Pacte ciutat 

Mit jà termini 
 

 

Estudi de fórmules alternatives al w if i tradicional municipal, 

a través per exemple de güif inet. Prova pilot al barri del 

Pinar. 

Pacte ciutat 

Llarg termini 
 

 

EMPRESA, 

TEI XIT 

PRODUCTIU, 

INDÚSTRIA 

S’està treballant conjuntament amb el Consell Comarcal del 

Vallès Occidental sobre una declaració conjunta de 

mesures adreçades a les empreses 

Mesura de 

xoc 

 

 

S’ha actualitzat la pàgina web www.rubiempresa.net 

diàriament per tal de mantenir informades les empreses i 

els professionals 

 

 

Es duu a terme una consulta a les empreses de la ciutat per 

conèixer l’impacte de la situació de crisi i les seves 

necessitats futures. 

 

 
S’ha mantingut el servei en línia d’atenció a les persones 

emprenedores 
 

 
Atenció continuada de les consultes a través de la FUER en 

matèria d’ajuts econòmics i de tramitació d’expedients. 
 

 
Manteniment dels canals de comunicació i relació amb les 

empreses per mitjans telemàtics i xarxes. 
 

 

Pla de dinamització de l’activitat econòmica, el qual es 

podria posar en marxa un cop f inalitzat l’estat d’alarma per 

tal d’incentivar la demanda interna de les empreses i 

comerços locals 

Pacte ciutat 

Llarg termini 

 

 

Reenfocament dels programes de competitivitat empresarial 

a la nova situació derivada de la crisi sanitària (reforç del 

programa de f inançament a mida, quadre de comandament, 

etc.). 

 

 

Fomentar la sostenibilitat de les activitats industrials per la 

via de models d’economia circular (autoproducció 

energètica compartida, plans de desplaçament d’empresa 

per reduir impacte de mobilitat individual, gestió conjunta 

dels residus i subproductes com poden ser els residus 

tèxtils o recuperació dels components de mòbils i d’altres 

serveis). També es fomentaran les indústries directament 

dedicades a produir béns i mitjans per l’aprofitament de les 

energies renovables, la rehabilitació d’edif icis i habitatges o 

els mit jans de mobilitat sostenible generadors d’oportunitats 

d’ocupació. A través dels graus de formació (cobertes 

d’edif icis, instal·lacions fotovoltaiques...); aspectes que 

poden treballar-se en coordinació amb teixit industrial de la 

ciutat. 

 

 

COMER Ç, 

RESTAURACIÓ, 

CONSUM 

El Mercat Municipal ha esdevingut un puntal del comerç 

local amb valors de producte de qualitat i de proximitat, en 

tant que servei essencial (amb adequació d’horaris i 

mesures de seguretat per a treballadors i usuaris). 

Mesura de 

xoc 
 

 
Facilitar al Mercat Municipal i als comerços de la ciutat 

mesures de protecció davant el contagi de la COVID-19 

Pacte ciutat 

En marxa 
 

 
Oferir tiquets d’aparcament entre els clients f idels en la 

compra local Pacte ciutat 

Curt termini 

 

 
Des de Ràdio Rubí i juntament amb comerç, elaboració 

d’una campanya de promoció i f idelització del comerç local. 
 

 
Finançar iniciatives de transformació digital al comerç de 

Rubí. 

Pacte ciutat 

Llarg termini 
 

 TURISME,  

CULTURA, 

ESPORT 

Celebració de “Sant Jordi es queda a casa”. 
Mesura de 

xoc 

 

 
Hem col·laborat amb artistes locals com Anna Tamayo en la 

venda solidària d’obres perquè els beneficis es destinin a la 
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compra de material necessari per a les residències 

públiques de la tercera edat de Rubí. 

 
El Teatre Municipal La Sala difon la informació del Cicle 

Gaudí en línia, 
 

 

S’ha fet programació virtual de Cultura (repartida entre 

l’Ateneu i la Biblioteca), de la qual s’adjunten vincles amb 

les activitats programades. També s’han elaborat vídeos 

curts del Museu Municipal Castell sobre elements 

patrimonials a les xarxes: 

 

 

S’ha treballat conjuntament amb els clubs esportius de la 

ciutat per trobar fórmules de col·laboració per al 

manteniment del servei tenint en compte la davallada 

d’ingressos generada pel tancament de les instal·lacions. • 

Elaboració de vídeos per al foment d’activitat física a casa 

per a adults i gent gran. 

 

 

Campanya de “La Primavera la Sang altera” que es fa 

durant els mesos de maig i juny. Activitats més destacades: 

activitats sobre seguretat a la xarxa, activitat esportiva, 

activitats de salut emocional 

 

 

Dinamitzar i teixir els centres cívics, pensant en una futura 

xarxa que pugui funcionar efectivament com a centres 

cívics amb una programació coordinada.  Pacte ciutat 

En marxa 

 

 

Dur a terme accions per a enfortir el teixit de suport i 

convivència als barris, tot donant suport a activitats 

promogudes i creades des de les associacions de veïns 

 

 

Activitats per sectors seran essencials per a la nostra 

Biblioteca, l’Ateneu, el Celler, etc. i seran reforçats en 

períodes d’estiu, que és quan es preveu més afluència 

ciutadana. 

Pacte ciutat 

Curt termini 

 

 

Dinamització i promoció d’activitats físiques i esportives de 

caràcter individual relacionades amb sortir a caminar, carrer 

i anar en bici, en l’entorn natural de la ciutat 

 

 

Elaboració de protocols d’incorporació de l’activitat física i 

esportiva d’acord amb els escenaris de desconfinament 

establerts per la comissió de recuperació del COVID-19. 

 

 

Més nombre d’activitats (més petites), que fomentin la 

descentralització territorial. El lema consistiria en un “NO et 

desplacis, portarem la cultura al teu costat” 

Pacte ciutat 

Mit jà termini 

 

 
Atendre els actes culturals ajornats i reformular tot el que 

ens resta pendent 
 

 
Participació el proper 5 de maig en l’esdeveniment virtual 75 

aniversari de l’alliberament de Mauthausen 
 

 

Pensar formats de performances artístiques en l’espai 

públic, com poden ser les mitgeres; portar-hi a terme 

concursos de monòlegs amb un tema proposat, entre altres 

iniciatives. 

 

 

Pla d’Art Urbà i mitgeres. La reproducció en continu 

permetria que formessin part de cultura local confinada. 

Mit jà termini 11 

 

 
Estudiar la possibilitat que l’Ajuntament impulsi amb la 

col·laboració d’entitats alguna cursa popular 
 

 

En el marc del projecte educatiu d’entorn i dins del nou 

marc de la reforma horària, organitzar activitats esportives 

entre setmana destinades als diferents centres educatius 

que permetin la interrelació entre alumnes de diferents 

centres de la ciutat, en les quals tothom hi pugui participar 

 

 Participació en projectes europeus d’Erasmus esports.   

 

Pla de suport per a dignif icar les façanes (intervencions 

artístiques  
Pacte ciutat 

Llarg termini 

 

 

Que els artistes locals siguin ambaixadors de la ciutat. 

Establir mecanismes de comunicació i coordinació amb 

artistes locals 
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Fires i festes: festa de retrobada a la tardor que faci honors 

al malaurat silenci, però que novament doni ritme a la ciutat 
 

 

Incorporació de l’activitat física i esportiva adreçada a la 

gent gran. Això signif icarà l’obertura dels programes de 

manteniment adreçats a aquest col·lectiu, d’acord amb una 

suposada normalitat de la vida quotidiana. 

 

 

OCUPACIÓ, 

FORMACIÓ, 

INSERCIÓ 

S’ha reforçat la centraleta telefònica per atendrepersones 

en situació d’atur.  

Mesura de 

xoc 

 

 

S’han redoblat els esforços a l’Oficina d’Inserció per a la 

gestió de demandes relacionades principalment amb el 

sector sanitari, gerontològic i alimentari. Es duu a terme un 

treball intens amb les residències de la ciutat. 

 

 

S’ha obert una assessoria laboral per consultes per a joves 

sobre contractes, acomiadaments, etc., en coordinació amb 

Rubí Forma. 

 

 

Cessió dels tallers de l’equipament Rubí Forma perquè s’hi 

instal·li un grup de treballadors de l’empresa Continental per 

fer impressió 3D de protectors facials sanitaris 

 

 

Dotar de més personal els serveis d’orientació laboral, atès 

que s’hauran de canviar molts perfils laborals per adaptar-

se a la nova realitat de les demandes de treball. 

Pacte ciutat 

Mig termini 
 

 

Fomentar l’activitat dels grups de Dones Cosidores que 

s’han plantejat preliminarment a Serveis Socials; podrien 

produir bosses tèxtils per a usos en el comerç local i 

Mercat; també embolcalls reutilitzables per a entrepans 

perquè siguin distribuïts a totes les escoles, sobretot amb 

l’objectiu d’eliminar el plàstic i alumini alhora que es crea 

producció sostenible de quilòmetre zero. També podrien 

fabricar mascaretes ja que continuarà havent-n’hi demanda 

quan es reprenguin els esdeveniments d’acumulació de 

persones (casaments, festes, etc. 

Pacte ciutat 

Llarg termini 
 

 

EDUCACIÓ 

Es va fer repartiment de material escolar per als nens i 

nenes que no en disposaven a casa seva. 

Mesura de 

xoc 

 

 

S’han dut a terme les jornades de portes obertes virtuals a 

les escoles artístiques de la ciutat (edRa i Escola de Música 

Pere Burés).  

 

 

Distribució de les collites dels horts de les escoles i dels 

productes emmagatzemats en congeladors i neveres entre 

la població vulnerable. 

 

 
Iniciativa Cartes amb Cor per als avis i àvies de les 

residències. 
 

 
Reforçar l’OME per tal de fer la preinscripció virtual i la 

presencial amb cita prèvia 

Pacte ciutat 

En marxa 
 

 

Potenciar la f igura de les agents cíviques com a element 

clau educador de la ciutadania en valors com el respecte a 

l’entorn urbà i al proïsme. 

Pacte ciutat 

Curt termini 
 

 Revisió i planif icació del nou curs 

Pacte ciutat 

Mit jà termini 

 

 

Casals d’estiu organitzats per l’Ajuntament de Rubí, en 

atenció a la demanda de les AFA. S’organitzaran casals en 

els mesos de juliol i agost, amb preus públics. 

 

 
L’Escola de música Pere Burés i EDRA realitzarà casals 

musicals i artístics, per completar l’oferta de l’estiu. 
 

 

Major oferta d’extraescolars a l’alumnat, en la qual s’inclogui 

una participació de les entitats culturals i esportives del 

municipi a mode de xarxa educativa (Educació 360) 

 

 
Continuar amb el grup de treball de mesures contra la 

segregació escolar 
 

 

Disposar en els centres educatius d’un registre f iable 

d’aquells alumnes que menys accedeixen als recursos 

digitals o que més dif icultats mostren en el seguiment de 

treballs en línia 

Pacte ciutat 

Llarg termini 

 

 
Establir acords entre els centres educatius, els ajuntaments 

i les entitats de l'entorn que possibilitin la implementació de 
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plans de personalització educativa en barris i per a alumnes 

desafavorits  

 
Reforç i execució dels plans locals de prevenció i lluita 

contra l’absentisme 
 

 

A nivell local, intensif icar eines i estratègies que puguin 

contenir processos de segregació: detecció alumnes NESE, 

taules de planif icació, OME, ajust de la reserva alumnes 

NESE. 

 

 
Reforçar plans locals de prevenció i lluita contra 

l’abandonament escolar. 
 

 
Subvenció especial a les AMPA de centres de màxima 

complexitat i entorns vulnerables 
 

 

SALUT,  

EMERGÈNCIA 

SOCIAL I 

SANITÀRIA 

Coordinació transversal de la informació referent a la 

sistemàtica de salut en els serveis municipals (Serveis 

Funeraris, Brigada, etc.) 

Mesura de 

xoc 

 

 

Col·laboració en la logística i recepció de trucades amb 

l’empresa Robin Hat, fabricant de mascaretes tèxtils i que 

cedeix gratuïtament material als hospitals i centres sanitaris. 

 

 

Repartiment de les targetes moneder de la Generalitat en 

substitució de les beques menjador i posterior gestió de les 

incidències que hi ha hagut. 

 

 
Seguiment de casos que presenten simptomatologia 

compatible Covid-19 i que conviuen amb menors. 
 

 Tramitació de recursos alimentaris d’urgència.  

 Posada en marxa del projecte d’Àpats a Domicili.   

 

Interlocució amb les associacions de veïns per conèixer de 

primera mà si hi ha al barri algunes famílies amb greus 

problemes 
Pacte ciutat 

Curt termini 

 

 
Anàlisi de la situació sanitària a la ciutat i trasllat de 

necessitats sanitàries a administracions supramunicipals 
 

 

SERVEIS 

SOCIALS I 

VULNERABILITAT 

S’ha dut a terme un seguiment exhaustiu diari de l’evolució 

de la situació a les residències de la ciutatAtenció de casos 

nous de persones sense llar  

Mesura de 

xoc 

 

 

S’ha posat a disposició de les residències de la ciutat els 

recursos de protecció (bates, guants, mascaretes) i també 

jocs i material d’entreteniment (ràdios). 

 

 
Coordinació Residències Gent Gran de Rubí per donar 

suport a les necessitats COVID-19. 
 

 
Atenció de casos nous derivats per la xarxa de salut i de 

policia. • 
 

 
Ampliació del Serveis de SAD i de Teleassistència per 

alguns usuaris i usuàries vulnerables. 
 

 Valoració dels casos d’alta sociosanitària.  

 

Consulta del programa de Serveis Socials Hestia per 

incrementar les possibilitats d’enviament de documentació 

de correu electrònic a l’OAC des de l’aplicació. 

 

 
Atenció telefònica, per part de Serveis Socials, de les 

persones grans en situació de vulnerabilitat que viuen soles. 
 

 Posada en marxa del projecte Àpats a domicili 

Pacte ciutat 

Curt termini 

 

 

Ampliació de la cartera de serveis per a la Gent Gran més 

vulnerable: ampliació dels serveis de SAD social, 

teleassistència, àpats a domicili o menjador social, 

 

 

Suport als equips mitjançant la contractació de tècnics i 

administratius per gestionar l’increment de les demandes 

previstes. 

Pacte ciutat 

Mit jà termini 

 

 

Ampliació dels recursos destinats a les persones en situació 

de pobresa residencial, valorant la possibilitat de llogar 

pisos i destinar-los a aquest col·lectiu de persones. Es 

contractaria la gestió del recurs a una entitat del tercer 

sector 
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Creació de projectes que donin suport social i educatiu a 

ciutadans i famílies en situació d’especial vulnerabilitat i que 

permetin generar estructures sòlides d’acompanyament en 

l’autonomia (tals com el FabLab Innovació Social o el 

Projecte SIS, de suport a la parentalitat). 
Pacte ciutat 

Llarg termini 

 

 
Ampliar la cartera de serveis quan es desplegui la proposta 

de renda mínima.  
 

 

Treballar el mapa de vulnerabilitat de Rubí dins el marc del 

pla d’inclusió a partir d’indicadors de context, de necessitat i 

d’acció. És un instrument fonamental per determinar la 

necessitat d’un servei d’urgències socials. 

 

 

SERVEIS A LES 

PERSONES: 

 

GENT GRAN, 

JOVENTUT,  

INFÀNCIA, 

ADOLESCÈNCIA... 

Ampliació de les línies telefòniques d’atenció a la 

ciutadania. 

Mesura de 

xoc 

 

 

L’àmbit de Projecció de Ciutat ha donat suport a la 

campanya de donacions Gràcies Rubí i a l’adquisició de 

material de protecció per a l’ús municipal amb la f inalitat 

que fos cedit a sectors essencials. 

 

 
Distribució de mascaretes entre la població infantil (11.400 

unitats) 
 

 

Mantenir els tallers amb joves en funcionament. Ja els 

teníem funcionant en línia, per skype, les assessories 

també. També es donen respostes per instagram a joves 

que intenten connectar amb altres joves per activitats 

remotes en comú (p. ex. jocs de rol). 

 

 

Informació a les persones migrades en diferents idiomes 

per penjar a la web: informació del Departament de Salut 

sobre mesures de seguretat. • Vídeos amb consells per a la 

bona convivència durant el confinament, amb els quals s’ha 

donat a conèixer també el servei de Ciutadania. 

 

 Distribució de mascaretes entre la gent gran del municipi   

 

Joves 

- Creació d’espais de trobada virtuals i de jocs per als joves 

de la ciutat amb inscripció mitjançant el telèfon mòbil de 

Rubí Jove. Comunicació de les aplicacions a través de les 

xarxes de Rubí Jove.  

- Potenciar el telèfon d’atenció en temes de sexualitat i 

relacions afectives per mitjà de les xarxes socials 

(Instagram).  

Pacte ciutat 

En marxa 
 

 

Joves 

- Reforç de l’assessorament laboral, el qual en aquests 

moments està resolent dubtes sobre els ERTO.  

- Reforçar la formació en el lleure amb cursos de monitors i 

premonitors, per tal d’ampliar les possibilitats de sortida 

laboral.  

- Reforçar el projecte d’intervenció socioeducativa en medi 

obert, que treballa amb adolescents i joves de 12 a 30 anys 

en el seu temps de lleure.  

- Reforç del suport específ ic per a joves relacionat amb la 

convivència a casa, en la línia del programa ja iniciat sobre 

gestió emocional “La primavera la sang altera”. 

Pacte ciutat 

Curt termini 

 

 

Gent gran  

- Adequació de la programació de la gent gran. 

- Obertura de l’of icina d’atenció a la Gent Gran de forma 

presencia 

 

 

Persones nouvingudes 

- Donar continuïtat a les classes presencials per a persones 

nouvingudes per obtenir els certif icats.  

- Accions (virtuals) de cara a al mes de juny sobre persones 

refugiades destinades a nens i nenes, però també a 

persones adultes 

 

 

Joves 

Tirar endavant el projecte ‘Murs lliures’. Es tracta d’una 

iniciativa que permetria donar color a la ciutat i proporcionar 

Pacte ciutat 

Mit jà termini 
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a artistes novells i professionals espais aptes per a 

qualsevol tipus d’intervenció artística urbana: grafit, cartells, 

adbusting, estergit, mosaics, serigrafia o adhesius. 

- Impuls al Festival Full Colors. 

 
Participació en projectes europeus de joves i construcció de 

ciutadania europea. 
 

 

Gent gran 

Acompanyament per dissenyar formació en eines digitals 

per a la gent gran activa de la ciutat. Mitjà termini  

 

 

Persones nouvingudes 

- Treballar en diversos eixos temàtics que poden dirigir-se 

tant a entorns educatius (dins dels treballs d’Educac ió per la 

Pau), com al conjunt de la ciutadania 

- Treball conjunt amb Educació per donar un format diferent 

a la Setmana de les Diversitats 

 

 

Gent gran 

Elaboració d’un programa per combatre la solitud de les 

persones grans 
Pacte ciutat 

Llarg termini 

 

 
Persones nouvingudes 

Desenvolupament del projecte de Ciutats Defensores 
 

 

FEMINISME I 

LGTBI  

Atenció presencial continuada amb una psicòloga i atenció 

jurídica.  

Mesura de 

xoc 

 

 
Protocol d’atenció a la violència de gènere en col·laboració 

amb les farmàcies del municipi.  
 

 

S’ha treballat amb les farmàcies una campanya contra la 

violència de gènere 
 

 

Posar en marxa l’elaboració de protocols i activar de nou la 

comissió d’abordatge de les violències masclistes per fer 

xarxa 

Pacte ciutat 

Curt termini 
 

 

Integrar la perspectiva de gènere a totes les mesures 

sanitàries, socials i econòmiques en relació amb la 

recuperació de la ciutat. 

Pacte ciutat 

Mig termini 
 

 És imprescindible elaborar un nou Pla d’Igualtat Municipal  
Pacte ciutat 

Llarg termini 
 

 

TEI XIT 

ASSOCIATIU I 

DINAMITZACIÓ 

SOCIAL 

Campanya adreçada al veïnat per tal de demanar-li 

col·laboració per ajudar els veïns i veïnes més grans: fer-los 

la compra, oferir-se perquè els puguin trucar per avisar si 

pensen que es troben malament, etc. 

Mesura de 

xoc 

 

 
Coordinació amb l’entitat ASAV per a la recollida d’aliments 

a diferents escoles de la ciutat. 
 

 
Retrem homenatge a les entitats i associacions que han 

estat donant suport incansable durant la pandèmia. 

Pacte ciutat 

Curt termini 
 

 

Integrar les entitats dels barris perquè puguin dur a terme 

propostes i actuacions en la dinamització i recuperació de la 

seva estructura econòmica i social. 
Pacte ciutat 

Mit jà termini 

 

 

Oferir a les juntes de les associacions de veïns la 

possibilitat de disposar de material de protecció per a veïns 

que en necessitin i no hagin tingut la possibilitat 

d’aconseguir-ne. 

 

 

Col·laborar en la celebració d’actes de petit format amb les 

associacions de veïns, seguint les normes de seguretat i 

prevenció establertes. 

Pacte ciutat 

Llarg termini 

 

 

Fomentarem les accions de la xarxa veïnal mitjançant el 

Servei de Proximitat i les eines com la Taula 

d’Urbanitzacions per dur a terme un treball coordinat. 

 

 
Acte recordatori totes aquelles persones que ens han deixat 

durant aquesta crisi sanitària 
 

 

Missatge d’agraïment a la ciutadania el gran esforç que ha 

fet durant aquestes dies tancada a casa, cuidant les seves 

famílies, els seus amics i les persones en general. Es 

proposa reservar tots els OPIS de la ciutat, o si més no, la 

majoria per enviar aquest missatge d’agraïment. 

 

  Seguiment de persones que viuen en infrahabitatges. Mesura de  



 

 

 
Recull de Mesures de Reactivació econòmica i social Covid19 / gener 2021 / Ajuntament de Mataró 

 

132 

Aquest projecte est à subvencio nat pel Servei Públic d’Ocupaci ó de Catalunya p er a l'elabor ació i l'execució dels plans de re activació  
socioeconò mica COVID-19 , re gulats al Capít ol II d el Decre t Llei 16/20 20, d e 5 de m aig, d e mes ures  urg ents co mplem entà ries en  mat èria  

de transpa rència, aju ts de caràcte r social, contr actació i mobilitat pe r fer fron t a la COVID-19, finançat amb cà rrec als fons re buts de l 

Servicio Público de Emple o Estatal i el FSE.  

 

 

 

 

HABITATGE 

Es treballa d’acord amb la convocatòria d’Ajuts al lloguer 

per a persones majors de 65 anys, promoguda per 

l’Agencia Catalana de l’Habitatge.  

xoc 

 

 

S’han atès consultes tant de propietaris privats, com de 

llogaters (via Serveis Socials) en relació amb els problemes 

per cobrar/pagar les rendes de lloguer a causa de 

situacions d’atur, ERTO...  

 

 

S’ha donat especial rellevància comunicativa a les mesures 

que s’estan prenent des de les diferents administracions en 

matèria d’habitatge sobre el COVID-19. 

 

 

Creació del dispositiu d’assessorament i informació 

específ ic per a la situació d’emergència (actualment en 

marxa).  

Pacte ciutat 

En marxa 
 

 

Moratòria de lloguers del parc d’habitatges, aparcaments i 

locals que gestiona Proursa. La moratòria s’ha aplicat, amb 

una afectació d’uns 80.000 euros. En relació amb això, 

també estem gestionant una rebaixa del 50% d’alguns 

contractes 

Pacte ciutat 

Curt termini 
 

 
Aprovació i posada en marxa del programa d’inspecció de 

pisos buits, 
Pacte ciutat 

Mit jà termini 

 

 

Inici dels treballs de planejament per a la construcció 

d’allotjaments provisionals i dotacions de sòl per a 

equipaments. 

 

 
Execució del projecte d’allotjaments d’emergència als 

baixos del carrer de Belchite..  

Pacte ciutat 

Llarg termini 

 

 

Posada en marxa d’un programa de formació ocupacional 

centrat en la rehabilitació energètica d’edif icis, coordinat 

amb Rubí Brilla i Rubí Forma, que permeti: formació per a la 

reintegració laboral de persones que vinguin dels sectors 

més castigats; inserció laboral a càrrec públic amb l’objectiu 

de rehabilitar el parc d’habitatges propi. 

 

 

Mesures per a intervenir en el mercat privat: aconseguir 

rebaixes preu, oferir bonif icacions de l’IBI, promoure 

moratòries del lloguer, etc. 

 

 

Estudiar fórmules, com la masoveria urbana, per posar a 

disposició habitatge cooperatiu. Mediació entre la propietat 

de pisos buits i persones que demanen pis o usuarias de 

serveis municipals, posant d’avaladora la institució 

 

 Construcció habitatge públic.  

 

ESPAI PÚBLIC I 

MOBILITAT 

Desinfecció de les residències amb mitjans propis i també 

s’ha comptat amb l’ajuda de la UME, prèvia sol·licitud. 

Mesura de 

xoc 

 

 

S’ha aprofitat aquest període per dur a terme tasques de 

manteniment d’equipaments com ara la Biblioteca. 

S’han instal·lat mampares de protecció a l’equipament de 

Biblioteca. 

 

 
Treballs de millora i petit manteniment als centres escolars 

per preparar la tornada. 
 

 

S’han dut a terme tasques de manteniment de les 

instal·lacions municipals i esportives i culturals perquè quan 

obrin estiguin en òptimes condicions. 

 

 
Repartiment d’equips de protecció als taxistes de la ciutat.   

 
Adequació de les freqüències i horaris del transport urbà 

per tal d’acomplir els aforaments. 
 

 
S’ha estat reorganitzant les programacions dels serveis de 

recollida i de neteja viària 
 

 

S’ha garantit la neteja amb hipercloració de vies públiques 

però també de la xarxa de contenidors. • S’han reforçat els 

serveis de neteja de dependències d’ús per part dels 

serveis essencials presencials 

 

 

El Servei de Cicle de l’Aigua s’ha prestat amb normalitat. 

Pel que fa al clavegueram, s’han dut a terme tasques de 

manteniment de trams de xarxa crítics. 
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S’ha elaborat el Pla Estratègic de Mobilitat Post-Covid en el 

qual s’inclouen mesures per garantir el distanciament social 

dels vianants i també perquè es recuperi la confiança en el 

transport públic 

 

 
Arranjament de parterres equipaments municipals per evitar 

la degradació.  
 

 
Els serveis funeraris s’han continuat prestant amb 

normalitat 
 

 

Pla de neteja i desinfecció de carrers i de l’espai públic així 

com del mobiliari urbà amb detergents viricides autoritzats 

pel Ministeri de Sanitat. 

Pacte ciutat 

En marxa 
 

 
protocols de funcionament de les instal·lacions esportives 

tant per als usuaris, com per als acompanyats i públic. 
Pacte ciutat 

Curt termini 

 

 

Aprovació i implementació d’un Pla de Mobilitat d’Empresa 

per l’Ajuntament. Pla que té com a principi rector la 

sostenibilitat  

 

 

Es continuarà fent la remodelació del Mercat de Rubí, que 

iniciarà el camí per allotjar l’Escola d’Hostaleria en un lloc 

estratègic i espectacular. 

Pacte ciutat 

Mit jà termini 

 

 

Nou sistema i conceptualització de l'aparcament regulat: 

eliminació zona blava, implantació de zona taronja, sistema 

de gestió de la nova zona, i incorporació d'elements de 

dinamització comercial i mitigació mediambiental en 

aquelles zones d’alta rotació (CAP, Mercat, Biblioteca, etc.). 

 

 
Campanya de conscienciació: a peu, en bici o patinet. O en 

transport públic 
 

 

Aprofitar els equipaments municipals com poden ser 

centres cívics o associacions de veïns per dur a terme 

activitats a la porta. 

 

 

Impuls d’un Pla de dinamització adreçat a les 

urbanitzacions, tant en termes d’impuls econòmic, comercial 

i equipaments, com en l’àmbit cultural Pacte ciutat 

Llarg termini 

 

 

Planif icació de mobilitat post-COVID-19. S’està fent una 

anàlisi de pacif icació del trànsit i increment de les 

possibilitat de mobilitat individual (sobretot bicicleta). 

 

 

SOSTENIBILITAT 

AMBIEN TAL I 

TRANSICIÓ 

ENERGÈTICA 

Cursos de reciclatge per als conserges de les escoles en 

matèria d’estalvi energètic i monitorització. 

Mesura de 

xoc 

 

 
Manteniment dels equipaments per garantir el funcionament 

òptim de les instal·lacions..  
 

 

Donació de la collita dels horts municipals a les persones 

desafavorides. 
 

 

Elaboració de càpsules en format audiovisual amb consells 

per estalviar diners i energia destinades als comerços que 

han hagut de tancar 

 

 
Tallers de factures virtuals sobre el consum domèstic.  

 FAQS sobre autoconsum publicades a la web.  

 
Projecte Comunitat Sostenible, per difondre la rehabilitació i 

l’autoconsum energètic a les comunitats de veïns. 
 

 

S’ha posat en marxa un servei específ ic, en coordinació 

amb el Consell Comarcal, per a la recollida de residus de 

residències de gent gran. 

 

 
Incrementar la presència d’arbres i arbusts en els espais 

verds de la ciutat 

Pacte ciutat 

En marxa 

 

 

Fer jardins de temporada en places urbanes incrementant o 

dotant de vegetació i mobiliari l’espai públic urbà a la 

primavera i a l’estiu 

 

 

Cursos virtuals de Rubí Brilla o altres mesures d’economia 

circular com Reparem etc. 
 

 

Reforç de la instal·lació dels horts municipals com a lloc de 

formació i integració social; Pacte ciutat 

Curt termini 

 

 
Xarxa d’Itineraris: actualització de la informació a la w eb, 

repàs de la senyalització i afegir-ne a la part urbana. 
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Fer un estudi sobre els espais naturals forestals, agrícoles o 

enjardinats de la ciutat que constitueixen el sistema verd i 

estudiar la infraestructura ecològica del municipi per 

dissenyar-lo globalment sobre la base dels beneficis 

ambientals i socials que proporcionen els espais naturals i 

les zones verdes que es troben inserides en la trama 

urbana, tan freqüentades durant aquest dies de 

confinament 

Pacte ciutat 

Mit jà termini 

 

 

 

posada en marxa de l’Oficina de Drets Energètics, la qual 

és una de les apostes de mandat, coordinada des Rubí 

Brilla, Serveis Socials i PROURSA. S’està treballant ja per a 

una millor coordinació entre els equips. Hi ha un informe de 

necessitats a mitjà termini per a dotar-la d’estructura. 

 

 
Treballar per ampliar els horts municipals, in situ i en 

col·laboració amb projectes com EcoBòdum.  
 

 

Consolidació de l’ús del vehicle elèctric de Som Mobilitat 

impulsat per Frater Nadal i altres associacions com a eina 

per a la recollida i repartiment d’aliments (excedent de 

menjadors escolars i d’altres orígens). 

 

 

Treballar amb les grans superfícies i establiments de 

restauració de la ciutat per reduir a zero el malbaratament 

alimentari. 

Pacte ciutat 

Llarg termini 

 

 

Creació de biblioteques d’objectes, per tal d’aprofitar al 

màxim la vida útil de determinats objectes que han deixat 

de fer-nos servei i d’aquesta forma reduir el consum de 

forma global i, en conseqüència, prevenint els residus. 

 

 

Posar en valor el patrimoni agr ícola a través del 

desenvolupament del Parc Agrari com a projecte estratègic 

de ciutat. La masia de Can Sant Joan, que ha de ser 

objecte de millora, esdevindrà la llavor del futur parc agrari 
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17.  Vilanova i La Geltrú 

 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Comarca Garraf Habitants (2019) 67.086 hab 

Iniciativa Pla de xoc social i econòmic. Reprenem Vilanova i La Geltrú  

Tipus d’iniciativa Pla Data aprovació/inici Juny 2020 

Press. destinat (2020) 3.000.000€ Press. destinat (2021)  

Fonts d’informació 

Web municipal - Coronavirus 

Document - Pla de xoc social i econòmic. Juny 2020 

Notícia w eb – Pla de xoc social i econòmic covid-19 

Agents implicats i governança 

Signants Tots els grups polítics municipals 

Direcció/coordinació Ajuntament 

Participació Agents socials i econòmics 

Relació de mesures i actuacions implementades 

Dest. Temàtica Mesura Temporalitat Pressupost 

 OBSERVACIONS 

- Al web municipal de coronavirus hi ha un apartat que es 

diu ‘Què ha canviat a la ciutat?’ que mostra qüestions 

transversals que han canviat amb el covid-19 a mode de 

resum. 

- Els visitants del w eb municipal poden valorar la informació 

que s’hi inclou (T’ha sigut útil?). Participació directa de les 

persones usuàries del web. 

- No especif icació de partides econòmiques en relació a 

cada mesura.  

- En general, poca concreció de les mesures. 

  

 

SIMPLIFICACIÓ 

ADMINISTRATIVA 

I GESTIÓ DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

PÚBLICA 

Adaptació de l’atenció presencial per garantir la seguretat 

de treballadors i usuaris, oferint atenció en altres 

dependències municipals.  

  

 

Increment de recursos destinats a la prevenció per evitar 

situacions com l’actual d'expansió de contagis, tant 

d'usuaris com de treballadors i treballadores. Mesures a 

aplicar en tots els serveis que depenen de l'organisme 

autònom AISSA: residència, centres de dia, menjador  

social, dutxes socials i servei d'atenció domiciliària.  

  

 

Elaboració d’un informe objectiu de l’impacte 

socioeconòmicderivat de la Covid-19 a Vilanova i la Geltrú. 

Recull i tractament de dades dels indicadors acordats en 

diferents regidories en tres fases (confinament f ins a Fase 

1, de l’inici de la Fase 1 al setembre, i del setembre al 

desembre) comparant aquests resultats amb anys anteriors. 

  

 

Elaboració de protocols f ixes davant de possibles rebrots de 

l’epidèmia actual o futurs casos similars, posant èmfasi en 

la prevenció, l’atenció primària i el treball comunitari. 

Recollir protocols per fases i sectors. 

  

 

Elaboració d’un sistema de seguiment de les mesures de 

prevenció de la Covid-19 per als establiments de 

restauració de la ciutat. 

  

 

Previsió d’estocs suficients de material de protecció per al 

personal dels centres públics i, sobretot, dels centres de dia 

i residència de gent gran. 

  

 
Afavorir les iniciatives d’ESS en les compres municipals.   

 AJUTS 

ECONÒMICS I 

FINANÇAMENT 

Increment de les partides destinades a ajuts directes a les 

famílies (prestacions econòmiques de caràcter social). 

Ampliació dels ajuts d’urgència social. 

  

 Reforç de les ajudes per alimentació (Economat, menjador    

https://www.vilanova.cat/salut/coronavirus_
https://www.vilanova.cat/doc/doc_90244863.pdf
https://www.vilanova.cat/noticies/detall?id=99995827
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social i àpats a domicili).  

 

Nova línia de prestacions per fer front al pagament del 

lloguer de l'habitatge habitual per aquelles persones i 

famílies que hagin vist reduïts sobtadament els seus 

ingressos pels mesos d’abril i maig. 

  

 
Augment de la partida municipal d’ajuts  al pagament del 

lloguer. 
  

 
Ajust del pagament de la renda en els habitatges municipals 

per aquelles famílies que no puguin fer-hi front. 
  

 

Estudiar la subvenció del 25% de l’IBI de l’any 2021 per als  

domicilis que tinguin una persona a l’atur (183 dies a l’any 

actual), tenint el compte el conjunt d’ingressos de les 

persones que conviuen. 

  

 

Estudiar la subvenció del 100% de l’IBI de l’any 2021 per 

als propietaris d’habitatges llogats amb un preu social, fora 

dels preus del mercat (200 a 400€). 

  

 

Mantenir i ampliar en cas necessari els convenis amb les 

entitats socials de Vilanova i la Geltrú, perquè continuïn 

donant cobertura a les necessitats socials de ciutadans i 

ciutadanes. 

  

 

Augment de les subvencions a les activitats d’estiu d’infants 

i adolescents: Per infants de 2 a 18 anys (21 en el cas de 

diversitat funcional). 

  

 

Mantenir i ampliar, en cas necessari, els ajuts a les entitats 

culturalsi col·laborar a adaptar les activitats que normalment 

desenvolupaven a la situació actual. 

  

 Augment de beques per a activitats esportives regulars.   

 

Ajudes a empreses i entitats del sector esportiu, amb 

subvencions adaptades a les despeses derivades de la crisi 

per la Covid-19. 

  

 
Redacció i aprovació d’una línia d’ajudes i subvencions 

locals dirigides a autònoms, PIME i empreses locals. 
  

 
Promoció de línies de f inançament per a projectes 

d’economia social i solidària. 
  

 

FISCALITAT 

Suspendre /Rebaixar en el pagament del subministrament 

bàsic de l’aigua de gestió municipal, f lexibilitzar els criteris 

d’accés tant a aquesta modalitat com a la bonif icada de baix 

ingrés. 

  

 

Reforç de comunicació dels terminis per sol·licitar 

bonif icacionsen les taxes i preus públics 2020, perquè les 

persones a qui els ha canviat la situació econòmica fruit de 

la crisi de la Covid-19, s’hi puguin adherir. 

  

 

Aplicació de la tarifació social als tributs d’enguany com 

estava previst, tot facilitant el tràmit a les persones que ja 

en van gaudir l’any passat i a les persones que tenen 

habitatges a la Borsa de lloguer. 

  

 
Revisió dels barems de la tarifació social amb l’objectiu de 

modificar-los en les Ordenances Fiscals de 2021. 
  

 

Imposar un recàrrec del 50% de l’IBI (el màxim previst per 

llei)de l’any 2021, als propietaris de més de 5 habitatges 

que tinguin el seu pis buit o en lloguer per sobre de l’índex 

de preus. 

  

 

Imposar un recàrrec del 50% de l’IBI (el màxim previst per 

llei) de l’any 2021, als propietaris de més de 5 habitatges 

que tinguin el seu pis buit o en lloguer per sobre de l’índex 

de preus. 

  

 

Estudiar, per aplicar el 2021, la modif icació de requisits de 

l’impost de plusvàlua per acceptació d’herència entre 

cònjuges sobre l’habitatge habitual i entre descendents, 

quan la causa de la mort sigui Covid-19. 

  

 
Aplicació de bonif icacions f iscals per fomentar la reobertura 

d’activitats econòmiques: taxa de terrasses i taxa de 
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recollida de residus industrials. 

 

Bonif icació als cànons concessionats i modif icació de les 

condicions de la concessió si així es sol·licita, i estudiar 

ampliar espais per recuperar la facturació i garantir 

distàncies físiques. 

  

 
Aplaçament dels terminis de cobrament de tributs 

municipals i a la vegada, oferir facilitats per fer el pagament. 
  

 

Plans personalitzats per petites empreses i autònoms per 

fraccionar i f lexibilitzar pagament sde tots els tributs 

municipals. 

  

 
Exempció de la taxa als mercadals que no s’hagin pogut 

obrir. 
  

 

DIGITALITZACIÓ 

 I CONNEXIÓ 

Adquisició de kits de connectivitat per facilitar l’educació a 

distància. 
  

 

Manteniment de les línies de connexió dels kits de 

connectivitat a distància en educació f ins a f inals de juliol. 

Un cop reprès el curs escolar, es valorarà juntament amb 

Acció Social quines línies es mantindran actives. 

  

 

Estudi i creació de noves aliances per a la implantació de la 

digitalització de les empreses de la ciutat i poder fer front al 

nou escenari que dibuixa la situació post-Covid-19. 

  

 
Adquisició de kits de connectivitat per facilitar que persones 

en situació de cerca de feina puguin seguir cursos online 
  

 

COMER Ç, 

RESTAURACIÓ, 

CONSUM 

Ampliació de la temporada d’estiu 2020, amb possibilitat 

d’acabar més tard si així interessa als concessionaris 
  

 
Servei d’assessorament gratuït a les empreses i autònoms 

locals sobre les ajudes a què es poden acollir. 
  

 

Servei de mediació entre empreses i propietaris de locals 

per intentar estudiar l’exempció del pagament del lloguer o 

rebaixes del seu preu durant els mesos que no hi ha hagut 

activitat econòmica. 

  

 
Formació per a petites i mit janes empreses, per adaptar-les 

a la nova situació (e-commerce, màrqueting digital, etc.). 
  

 

Realització de diverses campanyes de foment del consum 

als establiments comercials de la ciutat (botigues, 

restauració, serveis...). 

  

 

Reforç de les campanyes de suport i de consum local, 

conjuntament amb els comerços de la ciutat, garantint la 

compra segura, també com un element de promoció. 

  

 

Assessorament als establiments per adaptar-se als nous 

hàbits de consum derivats de la crisi de la Covid-19, 

especialment en la venda telemàtica i el servei a domicili  

  

 

Promoció del consum local a través dels canals de 

comunicació: ràdio, televisió municipal i xarxes socials 

(ampliant i repetint el missatge el màxim possible). 

  

 

Facilitar l’obertura d’establiments amb terrassa, tot ampliant 

la superfície d’ocupació per mantenir-ne la capacitat sempre 

que sigui possible, i alhora garantir les distàncies 

preventives. 

  

 

EMPRESA, 

TEI XIT 

PRODUCTIU, 

INDÚSTRIA 

Redacció i posada en marxa del Pla de Dinamització 

Econòmica de Vilanova i la Geltrú conjuntament amb els  

sectors econòmics de la ciutat. 

  

 

Re-formular aquells esdeveniments de promoció econòmica 

que no puguin desenvolupar-se com a tals per les 

restriccions sanitàries amb la voluntat de mantenir-los en 

altres formats per seguir dinamitzant l’economia de Vilanova 

i la Geltrú. 

  

 

Enfortir i repensar els polígons industrials com a possibles 

motors de desenvolupament econòmic i d’emprenedoria de 

la ciutat. 

  

 

Potenciar i facilitar la implantació de noves empreses als 

polígons industrials (f lexibilitzar i reduir les taxes d’obertura i 

altres llicències corresponents). 
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Protecció del teixit industrial local, facilitant l’adaptació a les 

noves realitats. Treballar per incrementar l’activitat 

econòmica industrial i logística, centrant els esforços en la 

captació d’inversions en sectors emergents. 

  

 
Recolzament al grup d’empreses que elaboren material 

necessari per a l’atenció sanitària de la Cov id-19. 
  

 
Reforç de l’appVilanova+ com a referent de suport i canal 

d’informació a empreses i autònoms. 
  

 

Reforç del departament d’Internacionalització per donar 

suport a empreses locals i cercar f inançament europeu per 

a projectes locals. 

  

 

Facilitar la creació de cooperatives de riders, perquè 

treballin conjuntament amb aquells petits establiments 

comercials que no disposin de repartidors assalariats o no 

tinguin la capacitat per contractar-ne. 

  

 

Impulsar la creació d’una plataforma de venda online, que 

disposi d’una app, amb la participació de petits establiments 

comercials i PIME per corregir les tendències 

monopolístiques de la compra minorista a domicili.  

  

 
Introducció de l’ESS en tot el Pla de Dinamització de 

l’Activitat Econòmica de la ciutat. 
  

 

Publicació i promoció del mapa de consum responsable de 

Vilanova i la Geltrú. 
  

 

Estudiar la implantació d’una moneda social de Vilanova i la 

Geltrú que permeti l’ús de targetes moneder. 
  

 
Fomentar l’ús de la moneda social “turuta”oferint avantatges 

en descomptes. 
  

 
Fomentar la creació i donar suport a cooperatives de 

consumi de producció alimentària. 
  

 
Defensar i incentivar els projectes agraris a la comarca.   

 

TURISME,  

CULTURA, 

ESPORT 

Suport a les empreses i professionalsdel món de la cultura 

que s’han vist afectats per la Covid-19. 
  

 

Creació de continguts culturals en col·laboració amb 

creadors i professionals de la ciutat i els equipaments 

municipals. Adaptats al context en que ens trobem i que ens 

permetin no aturar l’activitat. 

  

 

Sempre que es pugui, no anul·lar esdeveniments sinó 

aplaçar-los per no afectar als professionals i les empreses 

que hi ha al darrere. 

  

 

Enfortir Vilanova i la Geltrú com a ciutat cultural, posant en 

valor l’impacte econòmic que aquest sec tor genera a la 

ciutat. 

  

 

Ampliar el programa de Suport a la Creació Local oferint 

residències als equipaments culturals, per tal que els 

professionals de la ciutat puguin tirar endavant les seves 

produccions i es puguin estrenar en aquests espais. 

  

 

Obertura de les biblioteques municipalsa partir del juny, 

sempre que la situació ho permeti, establint protocols 

segurs per a tothom i assegurant la difusió de continguts 

digitals de qualitat que s’han anat treballant aquests mesos. 

  

 

Suport a la lectura pública. Destinar part dels pressupostos 

de les despeses en cultura no executades per adquirir 

llibres a les llibreries locals per les biblioteques municipals 

  

 

Obertura dels museus, apostant per la seva funció social 

vers la ciutadania. Elaborar diferents itineraris a seguir per 

visites autònomes, especialment dirigides a públic familiar  

en consonància amb l’etapa educativa dels infants. 

  

 

Garantir que les entitats puguin entrenar-se aquest estiu a 

les instal·lacions esportives per preparar les competicions, 

sempre que ho permeti la normativa de la Generalitat, les 

condicions de la instal·lació i que no es posi en risc la salut 

dels esportistes. 
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Campanyes per fomentar el turisme local i català a la nostra 

ciutat, amb activitats culturals de petit format, o amb 

aplicacions de realitat augmentada, que fomentin el 

coneixement de la història, l’entorn natural i les tradicions 

de Vilanova i la Geltrú. 

  

 

OCUPACIÓ, 

FORMACIÓ, 

INSERCIÓ 

Impuls dels cursos de formació de l’IMET per als joves.   

 
Habilitar plans d’ocupació extraordinari sper part de 

l’Ajuntament.  
  

 

Dotar els serveis municipals de foment de l’ocupació de 

recursos propis per poder fer front a la davallada de 

recursosprovinents del SOC a causa de la crisi. 

  

 
Creació d’un espai d’assessorament per a les persones que 

vulguin iniciar projectes d’ESS.  
  

 
Impulsar el Pla de reactivació socioeconòmica en l’àmbit de 

l’ocupació. 
  

 

Intensif icar les línies del programa Treball i Formació per 

donar sortida a persones en situació d’atur de llarga durada 

o d’afectació directa per la Covid-19. 

  

 

Ampliació de les activitats d’interès social i educatiu, i suport 

per la represa d’activitat i de materials online, amb tallers 

per la cerca de feina dins el programa Treball i Formació. 

  

 
Treballar per l’impuls de noves activitats econòmiques al 

nostre municipi i facilitar-ne la implementació. 
  

 
Desenvolupament del Pla per a l’Ocupació del Garraf, i 

major implicació de la ciutat a través de l’IMET.  
  

 
Creació d’una plataforma de formació online amb cursos 

gratuïts i oberts a tots els públics i sectors. 
  

 

Ampliació de l’oferta formativa telemàtica per a persones 

que han perdut la feina i treballar per adequar i ampliar 

l’oferta formativa presencial en el moment que sigui 

possible. 

  

 
Creació d’una xarxa de suport i informació sobre drets 

laborals, en col·laboració amb els sindicats. 
  

 

EDUCACIÓ 

Informar i fomentar a les escoles, sobretot als instituts a 

l’etapa d’ESO, la participació de la joventut en el Banc del 

Temps o en les xarxes solidàries amb la gent gran. 

  

 

Devolució o compensació dels preus públics d’escoles 

municipals, escoles bressol, centres esportius municipals i 

altres. 

  

 Facilitar espais per als Casals d’Estiu.   

 
Treballar per incrementar el número de graus de Formació 

Professionala la nostra ciutat. 
  

 

SALUT,  

EMERGÈNCIA 

SOCIAL I 

SANITÀRIA 

Reforç del servei de Menjador Social i Àpats a domicili.   

 
Posada en marxa de l’Oficina d’Assessorament Energètic 

per adreçar les situacions de pobresa energètica. 
  

 
Campanyes comunicatives per potenciar les mesures de 

prevenció i higiene entre la ciutadania. 
  

 
Adquisició de material sanitari per rebrots o futurs casos 

similars. 
  

 

Creació d’una xarxa comunitària amb enfocament 

biopsicosocial per donar resposta a les necessitats en 

l’àmbit de la salut mental en les diferents fases de la 

pandèmia i que garanteixi l’atenció integral en un model 

comunitari. 

  

 SERVEIS 

SOCIALS I 

VULNERABILITAT 

Reforç dels recursos humans d’Acció Social i Dependència 

per garantir l’atenció a les noves persones vulnerables 

(primera acollida) i la tramitació de les d’ajudes municipals o 

d’altres administracions (Dependència, Renda Garantida de 

Ciutadania, etc.). 

  

 
Coordinació de l’Economat des d’Acció Social per poder 

atendre l’increment d’usuaris. 
  



 

 

 
Recull de Mesures de Reactivació econòmica i social Covid19 / gener 2021 / Ajuntament de Mataró 

 

140 

Aquest projecte est à subvencio nat pel Servei Públic d’Ocupaci ó de Catalunya p er a l'elabor ació i l'execució dels plans de re activació  
socioeconò mica COVID-19 , re gulats al Capít ol II d el Decre t Llei 16/20 20, d e 5 de m aig, d e mes ures  urg ents co mplem entà ries en  mat èria  

de transpa rència, aju ts de caràcte r social, contr actació i mobilitat pe r fer fron t a la COVID-19, finançat amb cà rrec als fons re buts de l 

Servicio Público de Emple o Estatal i el FSE.  

 Reforç del Servei d’Atenció Domiciliària.    

 Increment de les partides per allotjaments d’emergència.   

 

Adaptació del nou reglament d’empadronament per agilitzar 

el tràmit i garantir l’accés a la sanitat i serveis. 
  

 
Continuar amb el seguiment telefònic a gent gran, en la 

mesura que ho permeti el volum de feina ja programat. 
  

 

SERVEIS A LES 

PERSONES: 

 

GENT GRAN, 

JOVENTUT, 

INFÀNCIA, 

ADOLESCÈNCIA... 

Creació de cursos especials als centres cívics dirigits a 

suplir les carències generades per la crisi. 
  

 
Activitats gratuïtes a la programació de l’Estiu Mogut: per a 

joves d’entre 14 i 18 anys. 
  

 

Intensif icació de les campanyes, orientacions i 

assessoraments en els àmbits de treball, educació, 

formació i habitatge; i a les assessories de l’Oficina Jove 

per a joves entre els 16 i els 35 anys. 

  

 

Assumir gran part del cost del curs de premonitors de lleure 

que ofereix l’Oficina Jove, que aquest any es realitza 

excepcionalment online com a prova pilot. 

  

 
Reformulació i adaptació de les activitats de la gent gran 

activa. 
  

 Adaptació i nova formulació del Casal de Gent Gran.   

 

Foment de la participació de la gent granen les activitats 

programades, tenint en compte que són un col·lectiu de risc 

i cal preservar la seva salut. 

  

 
Activar recursos per combatre la soledat de molts avis i 

moltes àvies. 
  

 FEMINISME 

 I LGTBI 

Reforç dels recursos d’atenció a les víctimes  de violència 

masclista. 
  

 Reforç i difusió dels recursos de l’Espai d’Equitat.    

 

TEI XIT 

ASSOCIATIU I 

DINAMITZACIÓ 

SOCIAL 

Vetllar per la continuïtat de les xarxes de suport 

comunitàries creades durant la crisi de la Covid-19: 

Treballar conjuntament amb les entitats i amb Acció Social, 

Dependència, Gent Gran... per ampliar la xarxa de suport 

mutu / Dinamitzar i dotar de recursos propis la xarxa de 

suport en col·laboració amb les entitats de la ciutat. 

  

 

Reforç i difusió dels recursos de mediació ciutadana i 

veïnal. 
  

 

Replantejament i ampliació del Banc del Temps per fer-lo 

extensiu a més població i que sigui una eina útil per cobrir 

necessitats bàsiques. 

  

 

HABITATGE 

Augment dels recursos per persones sense llar o en 

infrahabitatge. 
  

 

Reforç dels recursos de l’Oficina Local d’Habitatge per 

assessorament i acompanyamenta famílies en risc de 

desnonament. 

  

 
Reforç del servei de negociació de lloguers socials (o f i 

deute). 
  

 Reforç del servei d’intermediació en deutes de l’habitatge.   

 Creació d’una Mesa d’Emergència Municipal.(habitatge)   

 

Construcció de noves promocions d’HPO de lloguer social, 

amb la col·laboració d’altres institucions i/o entitats del 

tercer sector. 

  

 

Reforçar el que ja estableix el Pla d’Actuació Municipal 

sobre adquisició d’habitatges buits de bancs, fons d’inversió 

i grans tenidors mitjançant el dret de tempteig o 

l’expropiació. 

  

 ESPAI PÚBLIC I 

MOBILITAT 

Possibilitar i facilitar als centres cívics l’ús d’instal·lacions 

municipals o espais públics (com per exemple: una plaça) 

per continuar oferint tallers i activitats a la ciutadania. 

  

 Adaptar l’espai públic i la mobilitat a les necessitats que es   
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deriven de l’envelliment de la població en la mesura que ho 

permetin els recursos econòmics disponibles. 

 

Establir serveis de neteja i desinfecció previs a tornar a 

utilitzar aquests espais, adequar-los per al moment de 

tornar-los a obrir gradualment al públic amb totes les 

garanties sanitàries que es requereixin. 

  

 
Establir uns circuits de neteja i higiene i de 

desinfeccióperiòdics mentre duri l’emergència sanitària. 
  

 

Aplicació de mesures per garantir la seguretat i 

distanciament entre les persones: Ampliació de voreres / 

Limitar la velocitat genèrica de circulació a la ciutat a 30 

Km/h./ Establir prioritat invertida a carrers amb voreres 

estretes. 

  

 
Implementació de una nova app per la Zona Blava, per 

poder gestionar millor l’estada i no manipular els caixers. 
  

 Impuls del projecte “Al centre, les persones”.   

 
Campanya específ ica adreçada al comerç, la restauració i 

empreses del centre que utilitzin la Zona Blava. 
  

 

Fer de Vilanova i la Geltrú una ciutat pedalable, amb carrils 

bici i per a patinets elèctrics que connectin totes les zones 

de la ciutat, així com instal·lar aparcaments segurs per tota 

la vila. 

  

 
Recuperar la pacif icació del Nucli Antic Bi avançar en la 

vianalització de carrers del centre de la ciutat. 
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18.  Castelldefels 

 

Ajuntament de Castelldefels 

Comarca Baix Llobregat Habitants (2019) 67.004 hab 

Iniciativa Acord de Ciutat per Castelldefels. Pla de mesures i eixos estratègics 

Tipus d’iniciativa Acord / Pla Data aprovació/inici Juliol 2020 

Press. destinat (2020)  Press. destinat (2021)  

Fonts d’informació 

Web municipal – Acord de Ciutat per Castelldefels. Una resposta d'unitat davant la crisi 

de la covid-19  

Document - Acord de Ciutat per Castelldefels. Pla de mesures i eixos estratègics. Juliol 

2020. 

Agents implicats i 

governança 

Signants 
Grups polítics, entitats, federacions, centres docents, 

grups i col·lectius diversos, ciutadania. 

Direcció/coordinació 

Comissió Informativa Especial (Ajunt - polítics) / Grups de 

Treball (agents cívics, socials, polítics, econòmics) / 

Secretaria Tècnica (Ajunt)  

Participació Tota la ciutadania. 

Relació de mesures i actuacions implementades 

Dest. Temàtica Mesura Temporalitat Pressupost 

 OBSERVACIONS 

Web propi d’informació de l’Acord de Ciutat  

 Bona explicació objectius i àmbits d’actuació, i sobretot 

agents participants, funcionament i grups de treball.  

 Poca concreció mesures i no visibilització ni 

temporalització ajuts econòmics de forma clara. 

Document Acord de ciutat- Pla de mesures 

 Moltes mesures (187) en els diferents àmbits amb nivell 

detallat. 

 Mesures no quantif icades en el temps ni econòmicament.  

  

 

SIMPLIFICACIÓ 

ADMINISTRATIVA 

I GESTIÓ DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

PÚBLICA 

empreses públiques SAC i JARFELS, han hagut 

d’incorporar mesures d’higiene i de seguretat del personal, 

com per exemple els equips de protecció individuals. 

També, la intensif icació de tasques relacionades amb la 

seguretat de la població (3.367,5h de feina sistema de ruixat 

de desinfectant / 897,75h equip hidronetejador amb Operari 

/ 141,75h equip de Neteja Contenidors) 

 88.259,47 € 

 
Moltes àrees municipals estan dissenyant serveis 

específ ics, adaptats a aquests moments complicats. 
  

 

26 Vetllar per l’elaboració d’un pressupost municipal realista 

davant la nova situació econòmica i social que pateix la 

ciutat, atenció a les famílies, col·lectius més vulnerables 

com la gent gran i en la promoció econòmica, creació 

d’ocupació i reactivació del comerç i del turisme. 

  

 

27. Instar al govern d’Espanya i als grups parlamentaris del 

Congrés dels Diputats a aprovar una modif icació de la Llei 

Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat Financera per tal que aquelles corporacions 

locals que disposin d’una situació f inancera sanejada, i 

disposin de romanents de tresoreria per despeses generals 

positius, els puguin aplicar lliurement , i que aquesta 

aplicació no afecti al càlcul de l’estabilitat pressupostaria de 

les entitats locals. 

  

 

28. Facilitar la continuïtat i pròrroga de la contractació 

pública sense interrompre la licitació pública d’obres i 

serveis i impulsar-la de manera ràpida amb criteris 

homogenis, estudiant, en cada cas, els canvis derivats de la 

nova situació. 

  

 29. Impulsar la licitació d’obres i serveis f lexibilitzant   

https://acordpercastelldefels.org/
https://acordpercastelldefels.org/
https://acordpercastelldefels.org/wp-content/uploads/2020/09/AcordCastelldefels2020_v4.pdf
https://acordpercastelldefels.org/wp-content/uploads/2020/09/AcordCastelldefels2020_v4.pdf
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mesures per agilitzar processos 

 

30. Promoure la inclusió de criteris i clàusules socials en els 

procediments de contractació pública per afavorir la 

responsabilitat social corporativa. 

  

 

31. Vetllar per la protecció de la salut de totes les persones 

que treballen en empreses que depenen directament 

o indirectament de la contractació pública a través de la 

Coordinació de les Activitats Empresarials. 

  

 

32. Agilitzar els procediments administratius i acotar els 

terminis dins dels marges de mínims previstos a la legalitat, 

en especial a l’atorgament de llicències, modif icacions i 

pròrrogues relatives a sectors d’especial interès econòmic 

pel municipi o en aquells casos d’especial necessitat. 

  

 

33. Impulsar una oficina en línea d’atenció a les empreses, 

amb la creació d’un equip de personal tècnic 

multidisciplinari que aprofiti les eines digitals per resoldre 

tràmits, gestions, acompanyaments tècnics i dubtes 

vinculades amb els fets vitals empresarials. 

  

 

45. Instar la Generalitat i el Govern d’Espanya a ampliar les 

ajudes per a la conciliació de treballadores i treballadors 

amb fills i f illes a càrrec. 

  

 

79. Continuar la neteja amb desinfectant en zones sensibles 

del municipi i dels seus barris especialment en mobiliari 

urbà. 

  

 

88. Incloure, en les licitacions públiques, com a requisit, que 

les empreses licitadores tinguin plans d’Igualtat. Que els 

Plecs de Condicions puntuïn expressament a empreses que 

acreditin debats interns per erradicar rols de gènere 

  

 

AJUTS 

ECONÒMICS I 

FINANÇAMENT 

Impuls d’una línia de subvencions per a la concessió 

d’ajudes, a favor de petites i mitjanes empreses i autònoms 

del municipi de Castelldefels (Màxim de 500 €) per 

empresa. 

 500.000€ 

 

10 Impulsar una nova línia de subvencions adreçada a 

autònoms, comerços i empreses de la ciutat que 

tingui per objectiu cobrir parcialment les despeses 

vinculades a:Lloguers, Subministres, Quotes del RETA, 

Despeses salarials, Estudis de reorganització dels espais 

de l’establiment, Consultoria per a la viabilitat, reorientació 

estratègica i reactivació econòmica 

  

 

34. Incloure en la nova línia de subvencions municipals per 

a autònoms, comerços i empreses de Castelldefels les 

despeses ocasionades per projectes de digitalització i 

modernització empresarial. 

  

 

38. Incrementar la dotació econòmica de la convocatòria 

que regula les Bases de Subvencions a entitats 

socials per tal que aquestes ofereixin el seu suport a 

persones/famílies en situació de risc social per 

cobrir les seves necessitats bàsiques de manutenció, accés 

a l’habitatge i acompanyament social. 

  

 

71 Crear una línia d’ajuts d’urgència destinats al pagament 

de lloguers complementària a les de la Generalitat i el 

Govern de l’Estat i que cobreixi a aquelles persones que 

queden fora de les convocatòries. 

  

 

72. Reforçar econòmicament línies d’ajuts a persones en 

situació de vulnerabilitat per fer front a situacions 

de derrames per qüestions estructurals i de 

subministraments bàsics en comunitats amb dif icultats 

  

 

102 Estudiar l’obertura de línies de subvencions / 

desgravacions per a solucions digitals per al negoci 

(pantalles, tauletes, hardware, software, APP, assistència 

tècnica …). 

  

 
105.Posar l’accent en el trànsit cap al món digital de les 

seves comunicacions en les bases de les 
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subvencions que atorga l’àrea de Comunicació. 

 

114. Reforçar els ajuts i programes que permeten a nois i 

noies de famílies amb rendes limitades assistir a activitats 

extraescolars educatives (esports, cultura, educació en el 

lleure, etc.) 

  

 

124. Incorporar una partida econòmica específ ica a les 

Bases de Subvenció Ajuts PostCOVID19 adreçada a les 

necessitats de les entitats amb personal contractat de 

Castelldefels per tal de pal·liar les conseqüències de la crisi 

sanitària per l’aturada d’activitats i ajudar-les a reinventar la 

seva activitat per adaptar-la al nou paradigma post 

pandèmia. 

  

 
125. Agilització, en la mesura del possible, de pagaments i 

de tramitació. 
  

 

• Augment dels ajuts socials (280.200 €). A causa de la 

situació s’ha produït un increment del 

40% de les peticions. 

 280.000€ 

 

A més, s’inclou un increment (150.000 €) per realitzar ajuts 

al pagament de lloguers de Persones sota els paràmetres 

de tutela dels Serveis Socials. 

 150.000€ 

 

• Increment de les Ajudes Puntuals d’Urgència Social (Caixa 

Fixa, 8.500 €). Motivat per l’increment aproximat d’un 40% 

de demandes en el servei 

 8.500€ 

 

FISCALITAT 

Per l’ordenança número 14 a l’apartat de Meses i Cadires 

es va aprovar al Ple del dia 26.05.2020 

una disposició addicional 3a, per la que es suspenia el 

cobrament per al 2020 de la taxa. La 

repercussió econòmica d’aquesta mesura implica deixar 

d’ingressar 250.000 €. 

 250.000€ 

 

• Respecte al calendari f iscal es va modif icar pel Decret 

d’alcaldia a data 26.03.2020 i 31.03.2020 

l’ampliació de terminis d’alguns impostos i taxes. Aquesta 

mesura no té implicació pel que fa als ingressos. 

  

 

• Pel que respecta a les guinguetes de la platja, no és 

necessari aprovar cap decret per deixar de 

cobrar la part del temps que no pot prestar el servei que 

també és regulat normativament. La repercussió econòmica 

d’aquesta mesura implica deixar d’ingressar 65.000 €. 

 65.000€ 

 

- Zona Blava gratuïta durant el període d’Estat d’Alarma. La 

repercussió econòmica d’aquesta 

mesura implica deixar d’ingressar 550.000 € 

 550.000€ 

 
Preu Públic Casa dels Infants. La repercussió econòmica 

d’aquesta mesura implica deixar d’ingressar 345.000,00 €. 
 345.000€ 

 

Preu Pública Utilització Instal·lacions Esportives. La 

repercussió econòmica d’aquesta mesura 

implica deixar d’ingressar 600.000,00 €. 

 600.000€ 

 
Preu Públic Serveis Culturals. La repercussió econòmica 

d’aquesta mesura implica deixar d’ingressar 145.000,00 €. 
 145.000€ 

 

DIGITALITZACIÓ  

I COMNNEXIÓ 

37. Impulsar mesures de transferència de la tecnologia 

entre el campus universitari de Castelldefels i les pimes del 

territori 

  

 

solucions ràpides per poder accedir al teletreball de gairebé 

400 treballadors municipals com la posada en marxa de 

sistemes de videoactes, comunicació digital, activació d’un 

sistema comú per tot l’Ajuntament de Cita prèvia o 

seguiment del torn de les cues amb el mòbil i TV, visibles 

des del carrer, per evitar cues a espais tancats, entre 

d’altres. 

  

 

91. Avançar en la implantació de sistemes de gestió 

intel·ligent dels serveis públics (pals de comunicació i 

megafonia sobre protocol IP a la platja, apps d’aparcament, 

plataformes de suport a la mobilitat i a l’ocupació d’espais, 

tramitació telemàtica, seguiment del grau de satisfacció dels 
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serveis….). 

 

93. Establir aliances institucionals per accedir a programes 

europeus encaminats a afavorir la transició cap a la 

governança intel·ligent. En aquest sentit, apostar pel 

projecte #IntelligentCitiesChallenge de la Comissió Europea 

en què Castelldefels participa juntament amb Gavà i amb el 

suport del campus del Baix Llobregat de la UPC i amb 

l’objectiu d’impulsar la transformació digital basada en la 

sostenibilitat ambiental i el creixement verd i digital.  

  

 
94. Desenvolupar canals i xarxes de comunicació digital, 

tant mòbils com estàtiques (equipaments i espais públics). 
  

 

95. Desenvolupar programes de formació en noves 

tecnologies tant presencials com en línia o per 

aprenentatge. 

  

 
97. Consolidar la formació digital orientada a les 

competències laborals que es desenvolupen a la Guaita. 
  

 

98. Estudiar l’increment dels punts d’accés lliure a wif i en 

els espais públics de Castelldefels i d’acord amb la 

normativa. 

  

 

99. Donar suport a la creació d’un banc de recursos i equips 

digitals que sigui impulsat i gestionat per alguna associació 

de voluntariat o entitat sense afany de lucre i amb la 

cooperació del món universitari, com ara, l’Institut 

Mediterrània. 

  

 

100. Donar suport als comerços i establiments de 

restauració per digitalitzar amb eines interactives la gestió 

dels seus negocis (venda en línea, incorporació d’app, 

comandes per whatsapp, etc.) 

  

 
101. Fomentar les relacions de la UPC (pràctiques de 

l’alumnat de la UPC, doctorat tecnològic….). 
  

 

103.Organitzar trobades amb empreses amb un interès 

comú i empreses de base tecnològica ubicades a 

Castelldefels que plantegin la seva expertesa. 

  

 

104.Oferir eines i recursos de formació a les entitats de la 

ciutat (a través de la Guaita o el Cibercast, entre altres 

serveis municipals). 

  

 

EMPRESA, 

TEI XIT 

PRODUCTIU 

INDÚSTRIA 

3 Creació i impuls d’una xarxa d’empreses compromeses 

amb el seu entorn més proper i sensibles a la 

responsabilitat social 

  

 

11. Incloure a la carta de serveis de la Guaita (centre de 

suport a l’economia) un conjunt de serveis gratuïts de 

consultoria i d’acompanyament específ ics per a les 

necessitats empresarials post Covid19 

  

 

12. Promoure espais de col·laboració empresarial i de 

col·laboració públic-privada amb l’objectiu de 

promoure relacions comercials de proximitat. 

  

 
13. Formació en l’àmbit de les empreses segons necessitats 

específ iques, tecnològiques i de relacionsmlaborals 
  

 

35. Reforçar l’aposta per a la identif icació i incubació 

d’iniciatives empresarials de base tecnològica 

sorgides a la zona d’influència del Parc Mediterrani de la 

Tecnologia (UPC-PMT) com ara la incubadora 

d’empreses fotòniques, la incubadora de l’Agència 

Aeroespacial Europea i la creació d’un espai 

municipal d’acceleració empresarial. 

  

 

36. Reprendre els estudis encarregats per l’Ajuntament de 

projecció internacional i el pla de treball 

Smart City com a possibles fulls de ruta cap a un nou model 

productiu i d’especialització empresarial 

  

 
126. Prioritzar la contractació de les petites empreses del 

sector o de la ciutat, sempre que sigui possible 
  

 
182.Estudiar la possibilitat de crear un mercat de proximitat 

de productes del Baix Llobregat, a f i de fomentar la 
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producció Km0 i fer suport a la pagesia de la comarca. 

 

COMER Ç, 

RESTAURACIÓ, 

CONSUM 

Posada en marxa de l’Oficina Virtual d’Atenció al comerç 

i les empreses  de Castelldefels.  
 189.350€ 

 

Cancel·lació de la taxa de terrasses per a 2020 des de l’inici 

de l’Estat d’Alarma (no es pagarà des 

de març a desembre) i permís per a l’ampliació de les 

terrasses donada la reducció d’aforament 

establerta per Reial Decret; 

  

 

Campanya de promoció del comerç de Castelldefels a 

desenvolupar pròximament dirigida a fomentar l’af luència de 

ciutadans als establiments de la nostra ciutat; 

  

 

• Posada en marxa de la zona blava i verda a la ciutat, 

després de petició del Gremi de Comerç i del Gremi 

d’Hostaleria, per a garantir la rotació de vehicles permetent 

que els clients puguin accedir als seus establiments; 

  

 

• Col·laboració en projectes impulsats pel Gremi de Comerç 

per a la dinamització del comerç local, entre ells, una nova 

plataforma de comerç electrònic dirigida als comerços de la 

ciutat publicitat de tots aquells comerços que, durant el 

confinament, estaven oberts o oferien el servei de delivery 

  

 

14. Fer ús de les possibilitats de les tecnologies i els 

sistemes de geolocalització per identif icar i donar 

a conèixer l’oferta comercial i gastronòmica local. 

  

 

15. Impulsar una campanya de promoció i foment del 

comerç local, mercats, restauració i productes de 

proximitat, fent valdre la tasca dels comerciants per cobrir 

les necessitats del ciutadà i demanant el 

compromís amb el sector, tot consumint, de manera 

responsable, a Castelldefels. 

  

 
16. Promocionar la inclusió del comerç local en la 

plataforma eCommerce del Gremi.  
  

 

17. Serveis d’acompanyament a la digitalització 

empresarial, especialment per activitats vinculades al 

comerç, els serveis, l’hostaleria i la restauració. 

  

 

18. Posada en marxa de campanyes de dinamització 

comercial en format digital com ara la Shopping Night 

Online. 

  

 

19. Servei de mediació en lloguers per a comerços i 

restaurants des del Centre de Mediació i Convivència 

Ciutadana, per a trobar alternatives a les problemàtiques 

derivades de la reducció d’ingressos 

  

 

TURISME,  

CULTURA, 

ESPORT 

Estudi de la millor fórmula per reobrir el trànsit del passeig 

marít im segons cada fase de desconfinament, garantint el 

nombre més gran d’aparcaments i atenent a la nova realitat 

d’establir més espai entre els vianants; estudi de la 

implantació de les mesures que compatibilitzin l’ús de 

les platges en fase 2 tenint en compte els interessos de la 

ciutadania i del sector turístic amb les mesures de seguretat 

sanitàries establertes; 

  

 

Disseny d’una ambiciosa campanya de promoció turística a 

desenvolupar de juny a desembre tant online com off line, 

dirigida al visitant de proximitat (estatal i amb especial 

atenció al visitant de proximitat de la regió metropolitana de 

Barcelona i de la resta de Catalunya), amb publicitat 

a mitjans de comunicació, tanques publicitàries catalanes, i 

plataformes de promoció turística digital líders en l’àmbit 

estatal i internacional; 

  

 

• Estudi de la possibilitat de mantenir les activitats de 

dinamització turística per al segon semestre de l’any, en 

funció de les mesures sanitàries que s’estableixin, tenint en 

compte que són activitats que atrauen visitants a la nostra 

ciutat. 
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• Reactivació amb data 1 de juny del servei d’informació 

turística a les dues oficines de turisme de la ciutat (centre i 

platja). 

  

 
• Creació de vídeos promocionals que s’han anat viralitzant 

a través de les nostres xarxes socials. 
  

 

20. Campanyes de comunicació innovadores i de cert abast 

territorial realçant els valors els elements característics de la 

ciutat amb un objectiu d’atracció turística. 

  

 

21. Es desenvoluparan diferents accions per reactivar la 

demanda turística a la ciutat, potenciant 

la despesa dels visitants en els sectors comercial, de 

restauració i turístic com ara la posada en circulació de 

bons o paquets, sortejos d’estades dobles de la ciutat o 

paquets d’experiències. 

  

 

22. Esdevenir un destí turístic innovador suportat sobre una 

infraestructura tecnològica que asseguri un 

desenvolupament sostenible i accessible per a tothom i que 

incrementi la qualitat de l’experiència del visitant. 

  

 

23. Programació cultural, artística i musical a les places i als 

carrers de Castelldefels. El dinamisme cultural és generador 

d’interès turístic i de trànsit sostenible de persones a la 

ciutat, ajudant també a la reactivació de la restauració i del 

comerç i creant sensació de normalitat.  

  

 
127. Potenciar el coneixement del Parc Natural del Garraf 

entre la ciutadania de Castelldefels. 
  

 

128. Valorar la viabilitat de fer activitats culturals als espais 

oberts del Castell, amb mesures de protecció sanitària, 

gratuïtes i orientades a la ciutadania, una oportunitat per a 

promoure les entitats culturals entre la ciutadania. 

  

 

131. Crear canals d’informació específ ics àgils i de 

referència amb les entitats esportives per compartir i 

consultar informació actualitzada i veraç. 

  

 

132. Facilitar la posada en marxa dels equipaments 

municipals amb mesures de prevenció sanitària i d’acord 

amb la normativa per tal d’incentivar el retorn a la pràctica 

esportiva i ciutadania en general. 

  

 

139. Dinamitzar les activitats culturals de les entitats i dels 

agents culturals de la ciutat amb eines per mostrar 

continguts culturals en streaming. 

  

 

140. Impulsar, conjuntament amb les entitats, projectes de 

coneixement del passat i de la realitat diversa de 

Castelldefels. 

  

 

141. Impulsar actes culturals en espais oberts, que permetin 

alhora la dinamització dels eixos comercials i els barris com 

ara un espai obert davant la biblioteca Ramon Fernández 

Jurado. 

  

 
142. Donar continuïtat i suport a la programació de Cultura 

Popular, adaptada a la nova normalitat. 
  

 

OCUPACIÓ, 

FORMACIÓ, 

INSERCIÓ 

Lloguer d’una plataforma Moodle  per a reprendre la 

formació ocupacional per mitjà d’un Entorn Virtual 

d’Aprenentatge 

 1.800,00 € 

 
Programació d’un conjunt d’accions formatives “en remot” 

per a empreses i persones en atur 
  

 

1 Crear un nou servei d’orientació i recol·locació de 

persones que han quedat sense feina a conseqüència 

de la COVID-19 

  

 

2- Reforçar i reformular les polítiques actives vinculades als 

plans d’ocupació així com tots els programes 

de contractació subvencionada adreçada al sector privat, 

  

 

4- Desenvolupar una Fira Virtual d’Ocupació, un 

esdeveniment on empreses i institucions oferiran ofertes de 

feina i on disposaran de xats en directe per poder 

interactuar amb els visitants i comptar amb un ampli 
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programa d’activitats online. 

 

5. Donar suport a les iniciatives locals d’atenció a les 

persones aturades impulsades per organitzacions del tercer 

sector com l’Espai d’atenció integral de la Creu Roja de 

Castelldefels i “L’Imperfect” de l’Església Evangelista 

  

 

6. Estudiar la viabilitat d’un programa ocupacional que 

fomenti la contractació de persones desocupades com a 

cuidadores de persones dependents i resolgui problemes de 

conciliació a persones treballadores i autònoms. 

  

 

7. Impulsar un programa de transformació i capacitació 

professional cap a l’economia verda i l’economia circular, 

adreçat a persones en atur on en actiu de sectors en 

recessió, així com a petites empreses i autònoms. 

  

 

8. Potenciar l’orientació laboral a persones a l’atur, 

mitjançant recerca activa, oferint recursos ocupacionals 

amb mitjans informàtics i suport tècnic, així com accions 

formatives per a la recerca d’ocupació. 

  

 

9. Reforçar la borsa de treball, signant convenis amb 

empreses i autònoms locals per a la cobertura dels 

llocs de treball. 

  

 

EDUCACIÓ 

106.Treballar per consensuar una estratègia educativa a 

llarg termini que inclogui, entre d’altres, cinc accions 

concretes: 

  

 

107. Obrir l’Oficina Municipal d’Escolarització, (OME), 

instrument de col·laboració entre l’Ajuntament i el 

Departament d’Educació de la Generalitat en el procés 

d’escolarització de l’alumnat en els centres educatius 

f inançats amb fons públics.  

  

 

108. Fixar com a objectiu prioritari d’aquesta estratègia 

compartida, reduir la segregació escolar, a f i que 

hi hagi una distribució equitativa de l’alumnat entre els 

centres educatius de Castelldefels. 

  

 

109. Sol·licitar al Departament d’Educació, cicles formatius 

ajustats a les demandes de perfils laborals del teixit 

productiu local i comarcal, especialment el de més valor 

afegit. 

  

 

110. Impulsar una atenció integral per a les persones amb 

necessitats especials. D’acord amb la Generalitat,  

Itineraris Formatius Específ ics, preveure gestions per a la 

seva contractació i acompanyament al món laboral o 

reforçar i donar suport l’atenció a la diversitat, amb més 

informació i assessorament amares i pares de f illes i f illes 

amb Necessitats Educatives de Suport Educatiu. 

  

 

111. Incrementar la relació entre els centres docents de les 

diferents etapes, especialment els de Batxillerat i Cicles 

Formatius i el món empresarial i universitari. 

  

 

112. Estudiar la viabilitat de crear un centre de 

subministrament de material escolar, llibres i préstec 

d’ordinadors per a famílies vulnerables, juntament amb un 

punt d’informació-orientació per atota la ciutadania en 

relació amb recursos formatius, activitats escolars, de lleure, 

intercanvis i activitats que ofereixen les diverses entitats. 

  

 

113. Demanar a la Generalitat que revisi la quantitat 

d’escolars que precisen tauletes amb connexió a 

Internet a f i d’estudiar i activar mecanismes per donar 

sortida a les necessitats i garantir que en cas que hi hagi 

part telemàtica durant el curs escolar, tot l’alumnat pugui 

seguir els continguts en igualtat de condicions. 

  

 

116. Adaptar, tenint en compte el context sanitari, el servei 

d’orientació educativa per a l’educació postobligatoria, de 

manera que es continuï col·laborant amb els centres en 

l’orientació dels joves en el seu itinerari personal, acadèmic 

i professional. 

  



 

 

 
Recull de Mesures de Reactivació econòmica i social Covid19 / gener 2021 / Ajuntament de Mataró 

 

149 

Aquest projecte est à subvencio nat pel Servei Públic d’Ocupaci ó de Catalunya p er a l'elabor ació i l'execució dels plans de re activació  
socioeconò mica COVID-19 , re gulats al Capít ol II d el Decre t Llei 16/20 20, d e 5 de m aig, d e mes ures  urg ents co mplem entà ries en  mat èria  

de transpa rència, aju ts de caràcte r social, contr actació i mobilitat pe r fer fron t a la COVID-19, finançat amb cà rrec als fons re buts de l 

Servicio Público de Emple o Estatal i el FSE.  

 

117. Continuar amb les feines d’actualització del programa 

d’absentisme escolar per a la detecció, seguiment i 

reconducció de l’alumnat desvinculat de l’escolarització per 

qualsevol causa o per motius derivats de la situació de la 

COVID-19 o per un possible increment d’activitat educativa 

no sempre presencial. 

  

 

118. Contribuir a facilitar l’accés a les tecnologies de la 

Comunicació, recurs educatiu bàsic per a garantir una 

educació permanent durant totes les etapes de la vida. 

Educar en l’eix de transformació digital i la integració de 

tecnologia digital a totes les àrees de la nostra ciutat, i en 

especial a persones grans amb dif icultats, com ara 

consolidant el Cibercast i els tallers de noves tecnologies a 

la Guaita i la Biblioteca.  

  

 

119. Treballar amb les escoles en el procés d’acollida i 

acompanyament als escolars de les famílies nouvingudes a 

Castelldefels en el temps d’adaptació a la ciutat. 

  

 

120. Proposar als centres educatius un acte institucional 

d’acollida a l’inici de curs del nou professorat per part de 

l’ajuntament, com ara a través d’un acte institucional on es 

puguin presentar els valors i els projectes de la ciutat. 

  

 

121. Potenciar el suport a les activitats extraescolars 

accessibles a tots els infants i joves, en col·laboració amb 

els centres escolars/instituts i dissenyades comptant amb la 

participació dels usuaris i les usuàries. 

  

 

122. Quan la situació sanitària ho permeti, estudiar la 

viabilitat de crear un programa de patis oberts, que permetin 

obrir aquests espais al barri i fora de l’horari escolar per a 

activitats de lleure, esports, cultura, etc. 

  

 
123. Estudiar l’ampliació de l’oferta d’activitats d’estiu, 

incrementant el nombre de beques, si és necessari. 
  

 

136. Potenciar nous projectes per ampliar el coneixement 

dels escolars sobre Castelldefels, com ara a través 

d’accions educatives que també relacionin escolars de 

diferents etapes educatives. 

  

 

137. Consolidar i impulsar noves activitats adreçades a 

l’alumnat i presents a la Guia Educativa de reforç dels 

valors de l’ecologia i el medi ambient; el coneixement de la 

història local i la Cultura Popular, tant als centres de 

primària com de secundària. 

  

 

SALUT,  

EMERGÈNCIA 

SOCIAL I 

SANITÀRIA 

77. Continuar la cooperació i suport des de l’Ajuntament a 

les dues àrees bàsiques de Salut quant a infraestructura, 

logística i transport a f i de recuperar la normalitat 

assistencial. 

  

 

78. Crear una Comissió local COVID-19 per assessorar 

sobre protocols d’actuació en cas de rebrot, anàlisi 

de la situació sanitària a Castelldefels i seguiment 

d’indicadors i prevenció de contagis en coordinació 

amb la Generalitat.  

  

 
80. Crear una Taula de Salut Mental local, amb 

representació de professionals, institucions i entitats. 
  

 

81. Treballar perquè sigui una realitat la creació de l’hospital 

de dia de salut mental i la creació d’un CAS 

al tercer ambulatori de Castelldefels. 

  

 

82. Vetllar perquè es pugui crear un Servei de Rehabilitació 

Comunitària a la ciutat (actualment a Viladecans). 
  

 
83. Millorar la coordinació entre el Centre de Salut Mental i 

els professionals municipals. 
  

 

84. Creació de xarxa de voluntariat en salut mental o 

establir col·laboracions entre xarxa actual de 

voluntariat i el municipi.  

  

 
85. Organitzar accions formatives o de sensibilització en 

Salut Mental adreçades a les persones que realitzen la 
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valoració del grau de dependència. 

 
86. Estudiar la possibilitat de crear un espai municipal per a 

activitats de Salut Mental.  
  

 

SERVEIS 

SOCIALS I 

VULNERABILITAT 

Contractació de 5 nous tècnics més per reforçar els serveis 

socials. 
  

 

• Increment del Servei de Teleassistència (10.000 €). 

Motivat per l’augment aproximat d’un 18% de 

demandes en el servei. 

 10.000€ 

 • Increment del Servei d’Atenció Domiciliària (158.000 €).  158.000€ 

 
• Reforç econòmic del Servei de Menjador Social tal com 

hem assenyalat anteriorment (30.000 €). 
 30.000€ 

 

39. Reforçar la Xarxa de Protecció a persones i famílies en 

situació de vulnerabilitat per tal de prestar un servei 

d’atenció i seguiment telefònic i presencial a les famílies que 

sol·licitin informació per a latramitació de qualsevol tipus 

d’ajut, sigui de l’àmbit municipal com autonòmic. 

  

 

40. Crear una comissió que permeti avançar, de manera 

dialogada amb les entitats del sector en la creació d’un 

espai integral a les persones que complementi la cartera 

pública de serveis socials. 

  

 

41. Intensif icar la col·laboració amb entitats del Tercer 

Sector, atesa la seva implicació amb determinats col·lectius 

vulnerables. 

  

 
42. Reforçar el servei a domicili per als cuidadors que 

necessitin suport per evitar el seu desbordament. 
  

 

43. Mesures addicionals per proporcionar una alimentació 

adequada a la població infantil, en coordinació 

amb les entitats socials i la xarxa educativa. 

  

 

44. Reforçar la participació de les entitats en el banc 

d’aliments i del treball en xarxa per als usuaris i 

usuàries del Centre de Salut Mental d’Adults 

  

 
48. Millorar l’experiència i qualitat de vida de les persones 

amb mobilitat reduïda.  
  

 
47. Vetllar per solucions d’acollida i relació de les persones 

sense llar. 
  

 

46. Revisar els preus aplicats als col·lectius més 

vulnerables i/o més afectats per la crisi a les instal·lacions 

municipals. 

  

 
49. Fomentar la difusió del Servei de Primera Acollida i els 

recursos del municipi a l’abast de les persones migrants. 
  

 

50. Disposar d’un sistema d’indicadors que permetin 

analitzar la situació de vulnerabilitat i afectació de 

la crisi al municipi, amb dades sobre prestacions socials, 

situacions d’emergència de l’habitatge, etc.) 

  

 

56. Coordinar amb els supermercats i mercat del municipi 

línies de cooperació d’ajuda als col·lectius més 

vulnerables. 

  

 

SERVEIS A LES 

PERSONES: 

 

GENT GRAN, 

JOVENTUT, 

INFÀNCIA, 

ADOLESCÈNCIA... 

59. Reforçar l’atenció a la gent gran a través de plans de 

programes d’envelliment actiu, de millora 

de l’atenció sanitària, de participació social i de voluntariat 

(per a visites, compres de necessitats 

bàsiques en persones que viuen soles, etc.) 

  

 

60. Incloure al programa de les Jornades de la Gent Gran 

una secció transversal per debatre i plantejar 

les necessitats i el futur de la Gent Gran de Castelldefels. 

  

 

61. Promoure el seguiment de la gent gran com a col·lectiu 

greument afectat per la crisi, parant atenció a les seves 

necessitats i desenvolupant eines d’incorporació de la seva 

veu i d’identif icació de problemàtiques. 

  

 

62. Plantejar a les residències locals programes de suport 

psicològic per pal·liar els efectes que la solitud té en la gent 

gran. 
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63. Ajudes i reforçament de la Dependència, tant de les 

persones usuàries com de les persones i empreses 

treballadores, tant l’ajuda a domicili com els centres 

d’atenció residencial. 

  

 

64. Consolidar i reforçar els serveis i recursos sobre 

Dependència, tant de les persones usuàries com de 

les persones i empreses treballadores, tant l’ajuda a domicili 

com els centres d’atenció residencial. 

  

 
65. Vetllar perquè es compleixin els criteris de servei públic 

en la gestió del Servei d’Atenció Domiciliària.  
  

 
66. Reforçar espai relacional i de respir per a les famílies 

amb persones amb discapacitats. 
  

 
96. Implantar programes de voluntariat de joves per a 

formar persones grans. 
  

 

129. Continuar dinamitzant el casal de joves de 

Castelldefels, també com a espai cultural i on els nois i les 

noies puguin impulsar projectes amb mesures de protecció 

sanitària. 

  

 

134. Consolidar Castelldefels com a ciutat solidària i 

d’acollida, continuant impulsant projectes de 

solidaritat i cooperació amb el Sud, ajudes al 

desenvolupament i campanyes educatives o accions 

com el Pla Antirumors impulsats des de l’Ajuntament. 

  

 

135. Continuar potenciant l’acollida i el sentiment de 

pertinença a la ciutat a través del servei de primera 

acollida de l’Ajuntament de Castelldefels, amb accions i 

recursos que responguin a les necessitats 

inicials de formació i informació de les persones 

nouvingudes. 

  

 

FEMINISME I 

LGTBI  

90. Continuar prestant, com s’ha fet durant el confinament, 

el servei d’atenció integral LGTBI de Castelldefels, per a 

l’assessorament amb tràmits, acompanyament psicosocial i 

informació sobre diversitat sexual i de gènere. 

  

 
87. Reforçar les mesures de protecció respecte a la 

violència masclista 
  

 

88. Reforçar el SIAD de Castelldefels com a recurs 

d’acollida per a la detecció de les necessitats de 

les dones en contextos de vulnerabilitat (monoparentals, 

dones immigrants, dones en situació de 

violència i altres casuístiques). 

  

 

TEI XIT 

ASSOCIATIU I 

DINAMITZACIÓ 

SOCIAL 

51. Organitzar un acte en record per les víctimes de la 

Covid-19 i d’agraïment als col·lectius que han estat 

en primera línia al llarg de la crisi sanitària. Així mateix, 

crear un espai permanent en homenatge a les víctimes. 

  

 

52. Formar a les entitats per fer tramitacions administratives 

a les seus electròniques de l’administració local i d’altres 

institucions. 

  

 

53. Creació d’una xarxa de voluntariat per donar suport als 

professionals en tasques d’emergència, 

dependència, acompanyament, etc. 

  

 

54. Impulsar, d’acord amb el teixit associatiu, tallers i 

trobades per desenvolupar activitats de coordinació, 

gimnàstica correctiva i xerrades. 

  

 

55. Impulsar la creació d’un calendari local que contribueixi 

a la divulgació de les iniciatives socials a 

Castelldefels: dotze mesos, més que dotze causes. 

  

 57. Impulsar el coworking associatiu de retorn social.   

 

58. Nous espais de deliberació associativa. Estudiar la 

possibilitat de la creació del Consell Municipal de 

Participació i impuls de xarxes d’entitats. 

  

 

130. Oferir assessorament a les entitats en l’elaboració de 

protocols interns d’higiene i prevenció que els permetin 

controlar i minimitzar riscos en la tornada dels seus 
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esportistes i tècnics a l’activitat. 

 
133. Impulsar una campanya de promoció de serveis i 

activitats de les entitats locals. 
  

 
138. Impulsar nous projectes de Cultura Popular i de lliure 

accés. 
  

 

HABITATGE 

oficina Virtual d’Atenció a persones sol·licitants dels 

ajuts al pagament del Lloguer  afectades per la crisi de la 

COVID-19 durant el període d’alarma i oferir-los 

assessorament tècnic. 

 28.013€ 

 

67. Reforçar l’Oficina Local d’Habitatge per facilitar la 

mediació entre propietaris i llogaters i procurar 

l’adequació de la situació contractual dels habitatges a la 

situació de crisi. 

  

 

68. Ampliar el servei de mediació també als contractes de 

lloguer de locals comercials que hagin vist 

afectada la seva activitat per la crisi sanitària. 

  

 

69. Intensif icar l’acompanyament dels serveis socials 

municipals per a prevenir i evitar els desnonaments 

en casos de vulnerabilitat. 

  

 

70. Vetllar, des de l’Ajuntament de Castelldefels perquè no 

es talli els subministraments en els habitatges 

de les persones i famílies vulnerables. 

  

 
73. Ampliar la disponibilitat d’habitatges destinats a 

Habitatge d’Exclusió Social. 
  

 

74. Suport municipal a les demandes davant la Generalitat 

d’habitatge tutelat o espais residencials de proximitat que fa 

el col·lectiu de persones amb discapacitats. 

  

 
75. Crear Places per habitatge social d’emergència per a 

casos derivats del Centre de Salut Mental. 
  

 

ESPAI PÚBLIC I 

MOBILITAT 

143. Estudiar la modif icació del planejament al sector 

universitari a f i de garantir la protecció mediambiental de 

l’Olla del Rei, millorar la urbanització i permetre el 

desenvolupament de l’espai ubicat sota les vies del tren. 

  

 

144. Continuar amb la recuperació del patrimoni 

arquitectònic de Castelldefels, l’Eix Històric, a f i que 

esdevingui un motor de dinamització territorial i comercial. 

Una remodelació que convertirà aquesta carretera en un 

carrer plenament integrat en la xarxa urbana, apte per al 

passeig i la mobilitat sostenible. 

  

 

145. Estudiar la modif icació del planejament per 

reestructurar els espais verds i d’equipament als barris 

de platja i muntanya a f i de crear eixos cívics i connectors 

biològics, i amb nous espais per al veïnat. 

  

 

146. Estudiar la modif icació del planejament vigent a la 

zona del carrer Arcadi Balaguer amb la intenció 

de crear nou espai públic, habitatge de protecció pública i 

un aparcament soterrat. 

  

 

147. Cercar una solució urbanística i acordada amb els 

veïns i les veïnes respecte a la zona del Pozo de los 

Quirantes. 

  

 

148. Impulsar la rehabilitació i l’ef ic iència energètica, 

estudiant quines són les zones de Castelldefels amb més 

degradació del Parc d’Habitatges. 

  

 

149. Desenvolupar la construcció de col·lectors residuals i 

pluvials a Bellamar, d’acord amb els veïns i les veïnes del 

barri. 

  

 
150. Continuar amb el Compromís de soterrament de les 

línies noves de llum i de telefonia. 
  

 

151. Impulsar la renovació i millora dels espais públics de 

Castelldefels, tenint en compte criteris de Salut Pública, 

sostenibilitat i qualitat. 

  

 
155. Revisió de l’actual regulació dels usos urbanístics 

relacionats amb l’activitat econòmica (indústria, 
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comerç, restauració, terciari/oficines) adaptant-la als 

requisits funcionals i tecnològics actuals i optimitzant també 

la seva relació amb la resta d’usos que es desenvolupen a 

la ciutat. 

 

156. Implementació de criteris de f lexibilitat i de barreja 

d’usos i activitats que permetin facilitar la implantació de 

noves activitats econòmiques i assolir una major barreja i 

diversitat d’usos. 

  

 

157. Revisió de la regulació de les condicions tècniques 

d’implantació dels usos per tal d’assolir una major agilitat i 

f lexibilitat tot garantint la protecció dels vectors ambientals i 

de convivència amb altres activitats. 

  

 
159. Millorar la circulació rodada al nucli urbà, especialment 

als carrers de Doctor Ferran i Manel Girona.  
  

 
160. Estudiar millores en el Passeig Marítim a f i d’ampliar 

els espais per a les persones i per al passeig. 
  

 

161. Instar a la Generalitat a impulsar millores a la carretera 

C31 a f i que s’integri a la ciutat i no esdevingui un element 

separador, transformant-se en una Avinguda Metropolitana, 

tal com es contempla al nou Pla Director Urbanístic 

Metropolità. 

  

 

162. Fomentar l’ús d’aparcaments dissuasius per evitar la 

saturació al centre, a f i de retirar vehicles del centre i 

fomentar l’ús vianant de la zona. 

  

 
163. Fer carrers en un únic sentit, començant pels barris de 

Poal i Montmar.  
  

 
164. Habilitar zones d’aparcament per a residents en el 

nucli urbà i que es contempli al Pla Director d’Aparcament. 
  

 
165. Desenvolupar les propostes recollides al PMUS per 

minimitzar les saturacions del trànsit. 
  

 

166. Millorar la intermodalitat, amb busos llançadora i 

l’arribada de la nova línia de bus M8, amb parada a l’Estació 

de Rodalies. 

  

 
167. Canviar la f lota d’autobusos amb combustible fòssil per 

vehicles elèctrics i híbrids. 
  

 

168. Estudiar els itineraris de les línies d’autobusos a f i que 

arribi a més barris i que descongestioni els carrers més 

saturats i amb una f lota renovada que permeti reduir el 

soroll. 

  

 

169. Sempre que sigui possible es modif icaran recorreguts i 

horaris per coordinar els autobusos amb els Instituts com ja 

s’ha fet amb la L95 i la L97.  

  

 

170. Donar suport a l’adaptació dels taxis a la nova 

normalitat a través del Pla de xoc per al futur del taxi que 

impulsa l’AMB, amb l’objectiu de gestionar el procés de 

retorn a l’activitat del taxi. 

  

 

171. Revisar la xarxa de carrils bicis de Castelldefels. 172. 

Fomentar l’ús quotidià de la bicicleta a través d’una xarxa 

ciclable. L’any 2019 es va redactar un estudi amb 

actuacions per fomentar la bici. 173. Ampliar la xarxa de bici 

box i reforçarà els aparcaments quan estigui f inalitzada 

l’obra de l’Av. Constitució. 

  

 
174. Estudiar amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona la 

possibilitat que els autobusos Express arribin f ins a la platja 
  

 

175. A través de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 

desplegar la infraestructura de càrrega de vehicles elèctrics, 

amb nous punts de càrrega ràpida i semi ràpida 

  

 

179. Millorar les entrades al Parc Natural del Garraf, 

impulsant un projecte de senyalització conjuntament 

amb Diputació de Barcelona, que inclogui circuits 

senyalitzats per a vianants. 

  

 
188. Implantar una xarxa de “recorreguts de seguretat 

permanents” per ciclistes i vianants, on el cotxe sigui 
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l’estrany (prioritat invertida), i que connecti els punts 

neuràlgics de la ciutat. 

 

SOSTINIBILITAT 

AMBIEN TAL I 

TRANSICIÓ 

ENERGÈTICA 

176. Instar el Ministeri de Transició Ecològica a fer un canvi 

d’estratègia quant a regeneració de les platges per garantir 

la preservació del fons marí de les costes del Garraf. 

  

 

177. Continuar exigint a les administracions competents que 

resolguin la problemàtica de la qualitat de l’aigua de l’estany 

de l’Olla del Rei.  

  

 

178. Revisar i assegurar que les activitats econòmiques o 

empresarials al Parc Natural del Garraf siguin respectuoses 

amb els seus valors naturals i paisatgístics 

  

 

180. Vetllar perquè no hi hagi impacte ambiental de 

l’abocador del Garraf ni de les Pedreres, traslladant a 

la Generalitat de Catalunya aquesta necessitat. 

  

 

181. Continuar la coordinació per a preservar el sistema de 

dunes de la platja amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

retirant la vegetació al·lòctona de les dunes. 

  

 

183. Impulsar un nou pla local que coordini accions 

d’energia sostenible, adaptació i lluita contra el canvi 

climàtic i mesures d’eficiència i estalvi energètic, també en 

els edif icis municipals. 

  

 

184. Accions de conscienciació sobre el canvi climàtic, 

actuant a través del Pla Clima de la ciutat per tal de fer front 

als efectes del canvi climàtic.  

  

 

185. Fomentar l’educació ambiental a través de la Xarxa 

Local d’Escoles Verdes de Castelldefels, amb formació 

contínua al professorat i seguiment i acompanyament als 

centres, així com treballar perquè s’incorporin més escoles. 

  

 

186. Reivindicar que no es construeixi a l’aeroport de 

Barcelona la terminal satèl·lit f ins que es garanteixi l’actual 

sistema de configuració de pistes en mode segregat. 

  

 
187. Impuls i reorientació de la planif icació i execució de les 

polít iques de gestió i tractament de residus. 
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19.  Viladecans 

 

Ajuntament de Viladecans 

Comarca Baix Llobregat Habitants (2019) 66.611 hab 

Iniciativa Pla  de reactivació social  

Tipus d’iniciativa Pla Local Data aprovació/inici 
Juny 2020  

(aprovació al Ple) 

Press. destinat (2020) 4.880.518 € Press. destinat (2021) GENERAL: 70.070.000€ 

Fonts d’informació 

Web municipal –  Prevenció Coronavirus 

Web municipal – Pla de reactivació social  

Web – Plataforma seguiment del Pla de reactivació social de Viladecans (DIBA) 

Document – Pla de Reactivació Social de Viladecans 

Agents implicats i 

governança 

Signants Tots els grups polítics municipals 

Direcció/coordinació 
Comissió Informativa Especial (Ajuntament – aprovada 

per Ple Municipal) 

Participació 

Agents econòmics (teixit empresarial) i socials (entitats, 

col.lectius de joves, gent gran...) a través d’espais 

sectorials de participació en format de CONSELLS 

(Consell econòmic i social / Consell municipal de serveis 

socials / Consell municipal d’educació) i amb TAULES 

TÈCNIQUES en diferents temàtiques.  

Relació de mesures i actuacions implementades 

Dest. Temàtica Mesura Temporalitat Pressupost 

 OBSERVACIONS 

- El w eb municipal específ ic que han creat de seguiment de 

les accions del pla de reactivació local està força bé 

(conjuntament amb DIBA). És força accessible des del web 

municipal general. Informa del nivell d’’assoliment de cada 

mesura en concret desenvolupada. Indica la data d’inici, 

l’estat de l’evolució i el % completat. A més a més relaciona 

cada mesura en concret amb els ODS. Així doncs, es 

poden veure les mesures per categories, per tipologia 

d’actuacions o per ODS (triple vinculació). 

- A nivell econòmic la concreció la tenim explicada de forma 

general al w eb, i més concretament al document del Pla. No 

fa una assignació de recursos econòmics a cada mesura en 

concret, sinó que ho fa per conceptes en partides 

pressupostàries més àmplies.   

Mesures de 

xoc  
(fins el juny 2020) 

 

Pla Local  
(a partir de juny 

2020) 

 

 

SIMPLIFICACIÓ 

ADMINISTRATIVA 

I GESTIÓ DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

130. Modificar el pressupost de l’exercici 2020 per tal de 

dotar de recursos el Pla Local de Reactivació i les mesures 

incorporades com a primer paquet al mateix, així com 

cercar els recursos necessaris, a mesura que es vagin 

elaborant noves iniciatives. 

Mesura de 

xoc 

 

 

131. Preparar, tramitar i aprovar les BASES DE 

SUBVENCIÓ POSTCOVID-19 que incorporin totes les 

casuístiques recollides a les propostes específ iques que es 

detallen a les diferents mesures econòmiques concretades. 

 

 

132. Ampliar les partides existents en el pressupost que 

donen cobertura als diferents programes i accions que han 

de sorgir reforçades d’acord amb les mesures del PRL.  

 

 

133. Tramitar l’expedient econòmic i jurídic necessari 

per tal de modif icar les taxes per l’ocupació de l’espai públic 

per a terrasses dels locals de l’hostaleria 

 

 

134. Treballar una proposta de progressivitat i equitat 

tributària de les ordenances municipals en el marc del 

context de la crisi causada per l’emergència sanitària i tenint 

en compte l’escenari d’ingressos provinents d’altres 

administracions. La proposta es compartirà amb tots els 

grups del consistori en fase de redacció per tal que puguin 

 

https://www.viladecans.cat/ca/prevenciocovid
https://www.viladecans.cat/ca/plareactivacio
https://plans-viladecans.diba.cat/
https://www.viladecans.cat/sites/default/files/guia_reactivacio_2020.pdf
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aportar propostes durant la fase d’elaboració. 

 

114. Accelerar els mecanismes de validació de les 

factures que els contractistes presenten a l’Ajuntament per 

reduir els terminis de pagament i incrementar la liquiditat. 

 

 

115. Mantenir la prestació dels serveis i 

subministrament contratats, acordant amb els 

contractistes municipals formes de prestació que 

garanteixin l’ocupació i la prestació en el nou escenari de 

l’estat d’alarma.  

 

 

116. En cas que s’hagi d’optar per la suspensió d’algun 

contracte, implantar els mecanismes per abonar 

ràpidament els danys i perjudicis ocasionats durant el 

període de suspensió 

 

 

106. Millora de les condicions del teletreball dels 

serveis municipals  per mantenir la seva activitat a 

distància. 

Pla Local 

 

 

107. Adaptació del Pla de prevenció de riscos per als 

treballadors i treballadores municipals  a causa de la 

COVID-19. 

 

 

108. Redactar i executar el Pla de desconfinament per al 

personal municipal i ens dependents , que contempli les 

diferents fases de reincorporació, amb totes les mesures de 

protecció i seguretat necessàries per garantir el risc mínim 

de contagi 

 

 

109. Implantar la cita prèvia per prestar un servei 

d’atenció ciutadana de qualitat a tots els serveis municipals i 

garantir la seguretat dels usuaris/àries i treballar, a més, 

amb la prestació d’un servei de qualitat. 

 

 

110. Implantar la signatura biomètrica per evitar la 

circulació de paper dins l’administració. 
 

 

AJUTS 

ECONÒMICS I 

FINANÇAMENT 

111. Dotació d’una partida econòmica específica per a 

adquisició de subministraments d’urgència  

Mesura de 

xoc 

96.537€ 

 
112. Dotació d’una partida econòmica específica per a 

serveis d’emergència. 
303.200€ 

 
113. Dotació d’una partida específica d’ajudes 

d’emergència per a beques menjador . 
50.000€ 

 

9. Microcrèdits per a emprenedors/es, autònoms i 

petites i mitjanes empreses 

Es generarà una línia de microcrèdits en condicions 

avantatjoses destinats a persones autònomes i micro i 

petites empreses, que serveixin per injectar liquiditat en els 

projectes i per cobrir inversions de reactivació i reconversió 

de negocis. 

Pla Local 

 

 

10. Ajuts econòmics directes a la reactivació econòmica 

i l’estímul de l’ocupació 

Són subvencions ofertes per l’Ajuntament de Viladecans 

que es desplegaran, segons publicació de bases i 

convocatòries, per tal de cobrir les demandes i necessitats 

reals que tindran les empreses en les diferents fases. · tipus 

diferents: 

A) Per donar suport a la “supervivència” dels negocis (de 

les empreses i autònoms) durant l’estat d’excepcionalitat 

que suposa el confinament de la població en diferents 

graus. 

B) Per al sector comercial, per cobrir pèrdues de les 

empreses (constituïdes des de l’1 de gener del 2019) que 

no hagin pogut obrir l’establiment comercial a causa de 

l’estat d’alarma i per no considerar-se serveis essencials. 

C) Per impulsar la reactivació econòmica un cop superat 

l’estat d’excepcionalitat (contractació treballadors/es; 

inversions i sistemes de seguretat i protecció de la salut; 

inversions i solucions digitals...) 
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11. Pagesia 

Es potenciarà la comunicació del consum de producte de 

proximitat lligat a les polítiques de foment del comerç local. 

S’estudiarà la viabilitat de diferents alternatives per tal de 

localitzar un projecte de càmera blanca on es fomenti la 

manufacturació de productes agrícoles 

 

 

25. Incorporar una línea d’ajuts socials específics a les 

Bases de subvenció POSTCOVID-19 adreçats a les 

famílies i persones individuals, que, per raó de la crisi 

sanitària, estiguin en situació de vulnerabilitat, amb 

l’objectiu de donar resposta a les seves necessitats 

bàsiques, i especialment per a aquelles famílies amb infants 

i joves i/o persones grans que formin part de la unitat 

familiar 

 

 

26. Augment de les partides pressupostàries de 

l’exercici 2020 per a beques i ajuts a les famílies 

vulnerables. 

 

 

27. Ampliar la partida pressupostària de l’exercici 2020 

per al Punt Solidari, com a resposta a les necessitats 

immediates de moltes persones i famílies que hi acudeixen 

per a la seva subsistència. 

 

 

45. Incorporar, en la línia d’ajuts socials específics 

COVID-19 adreçats a les famílies amb infants i joves , 

aquells elements de suport econòmic (psicològics, d’oci o 

socials) necessaris que s’especif icaran a les  bases de 

subvenció. 

 

 

74. Incorporar una partida econòmica específica a les 

Bases de Subvenció Ajuts POSTCOVID-19 adreçada a 

les necessitats de les entitats de Viladecans per tal de 

pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària per l’aturada 

d’activitats i ajudar-les a reinventar la seva activitat per 

adaptarla al nou paradigma postpandèmia 

 

 

82. Incorporar una partida econòmica específica a les 

Bases de Subvenció d’Ajuts POSTCOVID-19, adreçat a 

les necessitats de les entitats esportives de Viladecans 

 

 

FISCALITAT 

117. Allargar el termini de pagament dels impostos que 

estan en període de cobrament: l’Impost de vehicles de 

tracció mecànica allargarà el seu termini de pagament en 

voluntària f ins al 2 de juny. 

Mesura de 

xoc 

 

 

118. Allargar 2 mesos el període de pagament en 

període voluntari dels impostos, taxes i preus públics 

que s’havien de cobrar dins del 1er semestre del 2020, 

modif icant el calendari f iscal. 

 

 
119. Ampliació dels terminis de cobrament de les 

liquidacions emeses. 
 

 

120. Paralització del cobrament de les liquidacions i 

rebuts que tenen fraccionaments concedits  mentre duri 

l’estat d’alarma.  

 

 
121. No emetre cap liquidació tributària per a cap tribut 

mentre duri l’estat d’alarma.  
 

 

122. No emetre cap liquidació pel Preu públic de la 

Escola Bressol mentre no es pugui realitzar el servei 

presencial. 

 

 

123. No cobrament de les taxes per ocupació del domini 

públic durant el període en què no ha estat possible 

l’ocupació, malgrat que tingui llicència concedida. 

 

 

124.No cobrament de la taxa de residus comercials per 

a aquells establiments que s ’han vist obligats al tancament 

de la seva activitat per causa de la declaració de l’estat 

d’alarma fins que no sigui possible la seva reobertura. 

 

 

125. No cobrament del preu públic per als cursos a 

l’Ateneu de les Arts  mentre no es pugui reprendre 

l’activitat amb normalitat. 
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126. Devolució dels imports abonats per a espectacles 

d’arts escèniques que no s’han pogut realitzar. 
 

 

127. Paralització dels preus públics per a activitats 

esportives  de cursets i abonaments esportius mentre no es 

pugui reprendre la normalitat. 

 

 

128. Reducció dels cànons per a concessions 

municipals que tinguin per objecte l’exercici 

d’activitats , i que s’han vist obligats al tancament per la 

declaració de l’estat d’alarma, mentre duri aquest 

tancament. 

 

 

129. Estudiar la flexibilització dels requeriments per a 

fraccionaments i aplaçament de liquidacions tributàries , 

amb la implantació telemàtica del tràmit  

 

 

DIGITALITZACIÓ I 

CONNEXIÓ 

46. Mantenir i incrementar l’abast del Pla TAC com a 

resposta de l’Ajuntament de Viladecans perquè tots els 

nens/nenes i adolescents de la ciutat tinguin garantit l’accés 

a dispositius i connectivitat, com a mecanisme de defensa 

davant la bretxa digital per raons econòmiques 

Pla Local 

 

 

70. Fomentarem l’ús de noves tecnologies amb 

aplicatius simples i fàcilment manipulables per a la gent 

gran, per tal de millorar les seves competències digitals. 

 

 

88. Dinamitzar les activitats culturals de les entitats i 

dels agents culturals de la ciutat amb la creació d’una 

nova eina per mostrar continguts culturals en streaming 

 

 

91. Promoure cursos online per a entitats i agents 

culturals sobre noves plataformes web, xarxes socials... 

des d’on gestionar i dinamitzar la seva activitat, recursos 

municipals, subvencions, etc 

 

 

EMPRESA, 

TEI XIT 

PRODUCTIU, 

INDÚSTRIA 

1. Programa Apropem 

Estudi, orientació i concreció de mesures efectives per 

pal·liar els efectes de la situació de crisi en empreses 

locals. Contacte telefònic setmanal amb les empreses, 

qüestionari i radiografia completa de l’actual context 

socioeconòmic; i reunions virtuals concertades amb 

empresaris i treballadors. 

Pla Local 

 

 

2. Coaching i mentoring empresarial 

El coaching empresarial s’enfoca al desenvolupament 

personal treballant actituds, creences, hàbits i interacció. El 

mèntoring empresarial és un acompanyament per part d’un 

expert/a per tractar un tema empresarial específ ic del 

negoci d’una persona emprenedora, empresa o autònom/a. 

 

 

3. Enfortiment de la comunitat Viladecans Business 

Hub: xarxa B2B 

Plataforma en línia relacional entre les empreses de la 

ciutat i amb l’A juntament. La plataforma permet crear 

comunitats obertes i tancades, i és l’espai adient per crear 

noves comunitats. 

 

 

4. Guies, manuals, FAQ, infografies i cartells, així com 

altres formats que recullin informació d’interès 

Per interpretar decrets, notif icacions, convocatòries... per tal 

de facilitar la informació i fer-la arribar a empreses i 

persones autònomes dels diferents sectors d’activitat. 

 

 

5. Materials de protecció 

Repartiment de materials a empreses i comerços. 

Actualment les empreses poden sol·licitar, per un 

procediment ja establert, un lot de material de protecció que 

està format per: tantes pantalles de protecció facial com 

treballadors tingui el negoci, catorze mascaretes d’un sol ús 

per a cada treballador i un dispensador de gel hidroalcohòlic 

per desinfectar-se les mans i superfícies. 

 

 

6. Espais laborals per a persones autònomes 

Oferir alternatives d’espais a nous autònoms o autònoms 

que hagin patit un descens important dels seus ingressos, 
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per tal que puguin treballar alliberant-se del cost f ix del 

lloguer d’un espai de treball (espais de negocis i 

coworkings). 

 

7. Espais laborals per a serveis de lleure i oci adreçats a 

nens/es i joves 

Quan sigui possible i segons criteris i normatives d’ús de 

l’espai públic es buscaran espais alternatius al de les 

empreses que ofereixen serveis d’oci i/o lleure adreçats a 

nens/es i joves (escoles d’arts marcials, escoles de música, 

escoles de dança, etc.) que no poden operar mantenint els 

espais de seguretat a causa de les dimensions dels seus 

locals, per tal que puguin seguir fent les seves activitats. 

 

 

8. Oficina única local de gestió online d’ajuts 

L’Oficina de Gestió d’Ajuts és un servei municipal de 

f inestreta única per a la gestió dels ajuts provinents de 

qualsevol administració (europea, estatal, regional o local) 

relacionada amb l’activitat econòmica. Oferirà un servei 

integral a l’empresari/ària, autònom/a i emprenedor/a per 

permetre’ls accedir als ajuts existents de forma àgil i 

diligent. 

 

 

COMER Ç, 

RESTAURACIÓ, 

CONSUM 

12. Campanyes de sensibilització i foment vers el 

comerç local, els mercats i els productes del Parc 

Agrari i de proximitat 

És necessari llançar una campanya de comunicació, amb la 

complicitat del teixit associatiu comercial de la ciutat, per 

promocionar el comerç local. 

Pla local 

 

 

13. Incentivació per al consum de productes locals: 

Moneda VILAWATT 

La moneda local Vilawatt és un instrument que permet 

dinamitzar l’economia del municipi i, de forma molt especial, 

fomentar el comerç local i evitar que els diners que es 

generen al municipi es gastin en altres negocis fora de la 

ciutat. Si els ciutadans de Viladecans gasten més diners a 

la ciutat, es generarà més riquesa i es crearà més ocupació. 

 

 

14. Plataformes de compra i distribució del comerç local 

en línia: Market Place 

A Viladecans ja hi ha experiència en la creació de 

plataformes de comerç electrònic en els Mercats Municipals 

que han demostrat ser molt valorats tant per clients com per 

comerciants.En els propers mesos s’ha de seguir treballant 

en promocionar la venda en línia 

 

 

15. Servei de mediació en lloguers per a establiments 

comercials i de restauració 

Tots els indicadors apunten a que la recuperació d’aquesta 

aturada econòmica global serà lenta, i s’han de buscar 

mecanismes per disminuir aquests costos f ixos mentre que 

l’activitat empresarial no es normalitzi. Aquest servei de 

mediació, junt amb el servei Espais Laborals per a 

Persones Autònomes, tenen com objectiu trobar 

alternatives a aquesta problemàtica. 

 

 

36.Ampliar el servei d’inspecció sanitària acompanyant 

els comerços i els locals de restauració de la ciutat a 

implementar les seves mesures de seguretat. 

 

 

37. Augmentar el servei d’atenció presencial i/o 

telemàtica a l‘Oficina Municipal d’Informació al 

Consumidor, com a resultat de la incertesa de molts 

consumidors en la contractació de béns i serveis, i el 

conseqüent increment d’expedients 

 

 

TURISME,  

CULTURA, 

ESPORT 

60. Foment i suport a iniciatives, projectes i propostes 

culturals juvenils  que sorgeixin durant el confinament. 

Pla Local 

 

 

65. Organització d’un festival/concerts i altres 

propostes en línia a través de les xarxes en què els i les 

protagonistes siguin joves de Viladecans i d’altres ciutats 

del Baix Llobregat. 
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83. Oferir assessorament a les entitats esportives  en 

l’elaboració de protocols interns d’higiene i prevenció que 

els permetin controlar i minimitzar riscos en la tornada dels 

seus esportistes i tècnics a l’activitat. 

 

 

84. Habilitar espais i equipaments municipals no 

habituals per pal·liar les reduccions d’aforaments als 

equipaments esportius  (explorar la utilització d’escoles i 

instituts) 

 

 

86. Crear canals d’informació específics àgils i de 

referència amb les entitats esportives  per compartir i 

consultar informació actualitzada i veraç. 

 

 

87. Activar i potenciar la colaboració dels equips 

tècnics dels equipaments esportius  Atrium i Podium amb 

les entitats esportives 

 

 

89. Donar continuïtat a la programació de Cultura 

Popular i oci de l’estiu, adaptada a la nova situació: Dia 

de la Música, Sant Joan i altres f ites per tal de garantir la 

presència de la cultura a la vida de la ciutadania. 

 

 

90. Programar una Festa Major confinada: programació 

de les activitats més signif icatives online (pregó, pirotècnia, 

activitats amb entitats, concerts, activitat comunitària als 

balcons). 

 

 

OCUPACIÓ, 

FORMACIÓ, 

INSERCIÓ 

17. Antena dels Serveis de Form ació i Ocupació de Can 

Calderon: Punt d’Informació Can Calderon (PICC)  

Amb la f inalitat d’apropar i fer visible el catàleg de serveis 

municipals de Formació i Ocupació a la ciutadania, habilitar 

un punt d’informació i assessorament al Casal Barri de 

Montserratina. 

Pla Local 

 

 

18. Campus tecnològic: Login TIC  

S’està treballant una plataforma e-learning per poder oferir 

serveis de formació a distància de manera remota i 

asíncrona, permetent a les persones participants introduir-

los en eines de tecnologia de capacitació digital. Aquesta 

plataforma també impulsa l’aprenentatge col·laboratiu entre 

professionals de diferents sectors i persones treballadores 

en procés formatiu. L’objectiu principal és capacitar les 

persones treballadores ocupades i en situació d’atur per 

pal·liar els efectes negatius de la transformació digital sobre 

l’ocupació, així com l’adaptació a les necessitats i 

demandes dels nous perfils professionals, incloses les 

noves mesures de prevenció i riscos laborals pel seu 

impacte en el treball. 

 

 

19. Programa ATENEA de promoció i d’activació 

sociolaboral de dones 

El programa Atenea respon a una doble estratègia, d’una 

banda, de promoció de l’ocupac ió vinculada a l’activació de 

les dones en situació d’atur, especialment d’aquelles que 

presenten una major vulnerabilitat (pla d’actuació per 

construir el propi projecte vital de la dona) i  la promoció i 

reconeixement del valor de les dones en el món econòmic i 

laboral per assolir que s’incrementi l’equitat entre homes i 

dones 

 

 

20.Potenciació del Servei d’orientació i acompanyament 

personalitzat “ESTEM AL TEU COSTAT, SOL@NO” . 

metodologies alineades amb les necessitats dels diferents 

col·lectius per tal de promoure una millora de la seva 

ocupabilitat. L’acompanyament en la inserció es focalitza 

com un itinerari obert, amb la possibilitat de passar 

únicament per aquella/es fase/s que es consideri/n 

necessària/es 

 

 

21. Servei “OCUPA’T EN LÍNIA” 

Creació d’una eina virtual per donar suport en els processos 

de recerca activa de feina. També comptarà amb un espai 

“feinateca” destinat a píndoles formatives de tècniques i 
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habilitats sociolaborals que s’aniran treballant en format 

webinar i tutorials. 

 

22. Nova línia PLANS D’EXPERIENCIACIÓ LABORAL 

Accions d’experiència laboral per millorar l’ocupabilitat de 

les persones que s’han vist afectades i agreujades per la 

situació de pandèmia. Seran prioritaris els col·lectius no 

perceptors de prestació per desocupació o subsidis, 

persones aturades de llarga durada i/o en risc de caure en 

aquesta situació, dones, persones majors de 45 anys, etc 

 

 

23. Guies, FAQ i notícies d’actualitat per comunicar a 

les persones treballadores en situació d’atur i 

assalariades. 

També s’està treballant en l’elaboració i publicació de 

notícies a través d’una nova newletter creada pel Servei de 

Formació i Ocupació. 

 

 

EDUCACIÓ 

16. Escola de Noves Oportunitats per a joves 

La creació d’una Escola de Noves Oportunitats, com a nou 

model metodològic de ciutat, per afavorir l’equitat educativa 

i la igualtat d’oportunitats de les persones joves que han 

abandonat prematurament els estudis obligatoris, i que es 

troben en situació de vulnerabilitat social i personal, sense 

oportunitats acadèmiques ni professionals. 

Desenvolupament de competències socials i professionals, 

la transmissió de valors, la col·laboració amb les empreses i 

el treball en xarxa amb els agents socials, educatius i de 

salut del territori 

Pla local 

 

 

51. Realitzar tutories telemàtiques i/o presencials per 

reforçar les famílies i les persones amb diversitat funcional, i 

altres col·lectius que ho requereixin 

 

 

52. Seguiment i suport a l’alumnat amb necessitats 

sociofamiliars vulnerables i altres necessitats 

específiques de suport educatiu per tal de garantir la seva 

igualtat d’oportunitats, mitjançant el seguiment de 

professionals i la incorporació d’ajuts específ ics a les bases 

d’ajuts post COVID-19. 

 

 

53. Continuar amb el programa d’Atenció als infants 

menors de 3 anys i les seves famílies posat en marxa 

des que es va decretar l’Estat d’alarma. 

 

 

54. Contribuir a l’aportació de materials de protecció als 

centres educatius i productes de neteja específ ics durant 

el període de preinscripció 

 

 

SALUT,  

EMERGÈNCIA 

SOCIAL I 

SANITÀRIA 

28. Targeta moneder local per impulsar els ajuts a les 

famílies mitjançant aquest format, que potenciarà igualment 

la compra en el comerç local, així com la utilització, en part, 

de la moneda local Vilaw att 

Pla Local 

 

 

39. Generar programes específics de conscienciació 

sanitària mitjançant píndoles formatives adreçades a tots 

els públics i especialment als col·lectius més vulnerables 

davant un possible contagi. 

 

 
40. Generar un protocol local davant possibles 

situacions de pandèmia 
 

 

62. Elaboració i difusió de càpsules informatives (en 

diferents formats) sobre hàbits saludables: hàbits 

d’alimentació, prevenció del consum de substàncies i hàbits 

esportius saludables 

 

 
SERVEIS 

SOCIALS I 

VULNERABILITAT 

29. Augmentar els recursos destinats a l’atenció dels 

col·lectius vulnerables, per tal de prestar un servei 

d’atenció i seguiment telefònic i presencial a les famílies 

que sol·licitin informació per a la tramitació de qualsevol 

tipus d’ajut, sigui de l’àmbit municipal com autonòmic  Pla local 

 

 
31. Reforçar el servei a domicili per als cuidadors que 

necessitin suport per evitar el seu desbordament. 
 

 32. Fomentar la difusió del Servei de Primera Acollida i  
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els recursos del municipi a l’abast de les persones migrants . 

 

66. Augmentarem la partida presupostària de l’exercici 

2020 del Servei d’Atenció Domiciliària per tal de garantir 

que cap persona de Viladecans quedi sense assistència 

durant la crisi sanitària.  

 

 

69. Reforçarem els serveis de Teleassistència com a 

eina de detecció eficaç de casuístiques de risc, així com de 

les persones que no són usuàries dels serveis municipals, 

per tal d’oferir els serveis d’atenció domiciliària i evitar la 

sobrecàrrega dels cuidadors i la claudicació familiar 

 

 

72. Continuar treballant de forma coordinada amb els 

centres residencials , potenciant la col·laboració entre els 

serveis municipals i els centres 

 

 

73. Reduir el risc d’aïllament i d’exclusió social de la 

gent gran, facilitant que les persones grans que viuen soles 

o acompanyades puguin continuar a la seva llar amb la 

complicitat del seu entorn. 

 

 

SERVEIS A LES 

PERSONES: 

 

GENT GRAN, 

JOVENTUT,  

INFÀNCIA, 

ADOLESCÈNCIA... 

47. Ampliar el Servei del Centre Obert a l’agost  per 

garantir el seguiment dels infants. 

Pla Local 

 

 

48. Reorganitzar els serveis adreçats a infants 0-3 

atenent la situació d’excepcionalitat i les normatives que 

se’n derivin. 

 

 

49. Crear un espai familiar conjunt amb educadores de 

les Escoles Bressol Municipals  amb el suport de 

treballadores familiars de serveis socials per a infants 

vulnerables. 

 

 

50. Oferir activitats d’estiu per als infants  que permetrà 

la conciliació familiar i estiu, sempre tenint en compte els 

Decrets del Govern de l’Estat i de la Generalitat. Podran 

desenvoluparse al juliol, agost i/o setembre. 

 

 

55. bossa online de voluntariat de cangurs  per a famílies 

que necessitin conciliar la vida professional i familiar per tal 

de pal·liar les limitacions d’altres ofertes habituals. 

 

 

56. servei d’atenció adreçat a adolescents i joves post 

COVID-19, en format digital, per a l’assessorament en 

aquelles qüestions que ho necessitin: educació, carrera 

laboral, oci, dubtes sanitaris, altres. 

 

 

57. projecte de dinamització de xarxes socials per a 

l’acompanyament dels/les joves  en els problemes que el 

confinament pot suposar psicològicament i puguin arribar 

els que ho necessitin als serveis professionals de l’atenció 

psicològica. 

 

 
58. Establir un Punt d’Escolta Afectiva gestionat per una 

persona referent experta en l’àmbit de la psicologia. 
 

 
59. Suport i acompanyament al voluntariat juvenil, 

fomentant i donant suport a projectes d’acció social i cultural 
 

 

61. Generar espais virtuals de trobada i aprenentatge  on 

desenvolupar aficions, activitats i fomentar la creativitat 
 

 

63. Estudiar la viabilitat d’enfocar el carnet jove local 

com a targeta moneder Vilawatt, per tal de f idelitzar la 

compra dels joves en el comerç local, per a la qual cosa es 

treballarien paquets específ ics adreçats a aquest col·lectiu. 

 

 

67. Pla de Solitud: cuidarem a les persones grans que han 

perdut algun familiar, gestionarem la seva salut emocional i,  

en definitiva, no els deixarem sols. 

 

 

68. casals de gent gran en espais segurs a nivell sanitari. 

Treballarem els hàbits sanitaris imposats en la situació 

actual. 

 

 

71B integrar espais de gestió emocional per a gent gran 

per tal d’ajudar a superar les conseqüències de la crisi 

sanitària. 

 

 

103. Activar un servei nodal d’atenció psicològica 

comunitària post COVID-19 per combatre els efectes del 
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confinament i altres casuístiques derivades de la crisi 

sanitària. 

 

104.Reforçar l’actual equip d’agents cíviques per 

fomentar, segons nous protocols d’actuació, els 

comportaments i actituds que conformen la cultura pública 

de convivència pacíf ica i solidària 

 

 

105. Ampliar el servei de mediació ciutadana per 

potenciar la resolució pacif ica dels conflictes derivats del 

procés de desconfinament 

 

 

FEMINISME I 

LGTBI  

41. Ampliar el número de professionals que integren el 

Servei Integral d’Atenció a les Dones (SIAD) com a 

mesura per augmentar l’atenció a les dones que pateixen la 

violència masclista. 

Pla local 

 

 

42. Convertir el SIAD en el recurs d’acollida per a la 

detecció de les necessitats de les dones en contextos de 

vulnerabilitat (monoparentals, dones immigrants, dones en 

situació de violència i altres casuístiques). 

 

 

43. Realitzar una campanya de comunicació específica 

vinculada a les necessitats de les dones  i als recursos de 

resposta a l’impacte de gènere de la crisi. Fent especial 

incidència en el col·lectiu de dones joves i dones en situació 

de violència masclista 

 

 

44. Continuar prestant, com s’ha fet durant el 

confinament, el servei d’atenció integral LGTBI, oferint 

atenció online per a l’assessorament amb tràmits, 

acompanyament psicosocial i informació sobre diversitat 

sexual i de gènere 

 

 
64. Reforç de la programació d’activitats en l’àmbit de la 

igualtat de gènere i els drets LGBTI en els joves. 
 

 

TEI XIT 

ASSOCIATIU I 

DINAMITZACIÓ 

SOCIAL 

30. Intensificar la col·laboració amb les ONG com Creu 

Roja, atesa la seva implicació amb determinats col·lectius 

vulnerables. 

Pla Local 

 

 

75. Creacio d’un nou Servei d’Atenció Integral a les 

Entitats ubicat al centre municipal Pablo Picasso que es 

presti tant presencialment com per mitjans telemàtics . 

 

 

76. Capacitar a les entitats per fer tramitacions 

administratives  a les seus electròniques de l’administració 

local i d’altres administracions. 

 

 

77. Es facilitarà l’ús de la tramitació electrònica dels 

procediments administratius  inherents a les entitats 

mit jançant la seva simplif icació i agilització. 

 

 

78. Potenciar la xarxa existent de voluntariat i vincular -

la a les xarxes veïnals , per tal de potenciar encara més el 

sentiment comunitari davant la pandèmia i les seves 

conseqüències. 

 

 

79.Acompanyament a les entitats o col·lectius juvenils 

durant el confinament: assessorament, disseny de 

propostes culturals, suport logístic, i suport específ ic en el 

disseny de les activitats de lleure vinculades a l’estiu. 

 

 
80. Entitats: Orientar-les i acompanyar-les en tot el 

diseny d’activitats, serveis o recursos   
 

 
81. Oferir assessorament a les entitats, a les AMPA, en 

l’elaboració de protocols interns d’higiene i prevenció 
 

 

HABITATGE 

24. Alleujament de les Tramitacions d’obres 

Pla Local 

 

 

33. Reforçar l’Oficina Local d’Habitatge  per tal de facilitar 

la mediació entre propietaris i llogaters i procurar 

l’adecuació de la situació contractual dels habitatges a la 

situació de crisi. Ampliar el servei de mediació també als 

contractes de lloguer de locals comercials. 

 

 

34.Facilitar l’accés a un recurs temporal d’emergència  

habitacional, garantint el reallotjament temporal a famílies i 

persones que no puguin mantenir la seva vivenda. 
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35. Desnonaments: Orientar i acompanyar les famílies i 

persones que abans de la crisi tenien pendent un procés 

judicial de desnonament i que, amb la reactivació, el seu 

procediment continuarà el seu curs. 

 

 

ESPAI PÚBLIC I 

MOBILITAT 

38. Establir totes les mesures de protecció de seguretat 

necessàries a les platges  i elements d’ús comú (com 

lavabos, dutxes, zona de jocs i guingueta) 

Pla Local 

 

 

71.A Adaptarem els espais d’informació, 

assessorament i formació sobre mesures preventives per 

evitar contagis adreçats a la gent gran 

 

 

85. Crear protocols d’ús segur dels espais col·lectius 

que s’integrin als ja existents , i dinamitzar la pràctica 

esportiva en aquests nous espais. 

 

 

92. Crear uns equips permanents de desinfecció per 

carrers i places  amb elevat ús ciutadà i entorns 

d’equipaments amb dos furgons d’hidropressió amb un 

operari cadascú.  

 

 

93. Desinfectar el mobiliari urbà amb els equips 

d’hidropressió desinfectant bancs, papereres, fanals, 

pilones i marquesines. 

 

 
94. Mantenir el nou sistema de baldeig desinfectant 

nocturn amb hipoclorit. 
 

 
95. Mantenir la desinfecció continuada dels punts de 

recollida i contenidors. 
 

 

96. Adaptar les dependències municipals. Analitzar amb 

salut laboral els riscos i les mesures de seguretat 

imprescindibles per garantir la seguretat de treballadors i 

usuaris. 

 

 

97. Senyalitzar, de forma extraordinària, els carrers i els 

espais públics . Implantació d’una senyalització horitzontal 

a les voreres i cruïlles. 

 

 
98. Limitar l’aforament del busos metropolitans i locals i 

procurar l’ampliació de la freqüència. 
 

 

99. Convertir en zones de vianants de forma 

extraordinària els carrers en dies festius, informant amb 

antelació a la ciutadania. Experiències de tancaments al 

trànsit de part de la xarxa viària secundària creant illes de 

vianants o corredors entre espais naturals i/o parcs. 

 

 
100. Crear un servei de desinfecció de vehicles i 

d’edificis municipals. 
 

 

101. Modificar i incrementar el sistema de neteja. 

Modif icació de protocols de neteja, incrementant els 

recursos humans. 

 

 
102. Modificar la configuració de les terrasses a la via 

pública. 
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20.  El Prat de Llobregat 

 

Ajuntament de El Prat de Llobregat 

Comarca Baix Llobregat Habitants (2019) 64.599 hab 

Iniciativa 
ARA MÉS QUE MAI, EL PRAT. Estratègia de reconstrucció social i 

econòmica 

Tipus d’iniciativa Acord de ciutat Data aprovació/inici Juliol 2020 

Press. destinat (2020) 
COVID: 5,5M€  

TOTAL: 94.935.010€ 
Press. destinat (2021)  

Fonts d’informació 

Web municipal – Coronavirus 

Web municipal – Estratègia ARA MÉS QUE MAI, EL PRAT 

Document – Estratègia ARA MÉS QUE MA I, EL PRAT 

Document – Acord de Ciutat (document de signatures) 

Notícia – signatura acord de ciutat Estratègia Ara Més que Mai, El Prat (16-7-2020) 

Notícia – seguiment de l’Estratègia (2 de cada 3 accions de l’Estratègia ja s’han iniciat) ( 

15-01-2020) 

Web municipal – PAM-Pla d’Actuació Municipal 2020 – 2023 (aprovat just abans 

pandèmia) 

Document – PAM 2020-2023 EL Prat De Llobregat (aprovat: desembre 2019) 

Agents implicats i 

governança 

Signants Totes les forces polítiques municipals 

Direcció/coordinació Equip de govern i ajuntament  

Participació 
totes les forces polítiques, els agents socials, econòmics i 

la ciutadania del Prat.  

Relació de mesures i actuacions implementades 

Dest. Temàtica Mesura Temporalitat Pressupost 

 OBSERVACIONS 

-Just el desembre del 2019 van aprovar el PAM pel període 

2020-2023. EL PAM està vinculat amb els ODS. La 

pandèmia modif icarà algunes accions de les contemplades 

al PAM per adaptar-se a l’Estratègia de reconstrucció social 

i a la situació postcovid19, però es deixa com a full de ruta a 

seguir en un horitzó a llarg plaç. 

- Al document d’Estratègia Ara Més que mai, EL Prat, 

s’especif iquen aquelles accions que són noves (no 

contemplades al PAM), així com les accions que reforcen 

alguna acció del PAM, i les mesures també es 

correlacionen amb els ODS. 

- Tant el w eb municipal del PAM com el de l’Estratègia ‘Ara 

més que mai, El Prat’ sóm de fàcil accés via web; i la 

informació és clara i està actualitzada a nivell d’assoliment 

de cada mesura en concret, així com per eixos d’actuació 

(semàfor; descripció de la mesura feta; i estat de l’acció). Al 

document també explica com es determinarà el grau 

d’assoliment de cada mesura. Interessant. 

- El w eb municipal ENS CUIDEM hi ha la informació ‘oficial’ 

sobre les mesures que s’adopten al respecte del 

coronavirus per part de la Generalitat en relació als  

diferents sectors (links a pàgines web externes pertinents), 

així com informació diversa i recomanacions de salut al 

respecte. 

- En el PDF de l’estratègia el pressupost econòmic que hi 

consta no es desglossa segons cada mesura; sinó que es 

fa segons unes partides determinades diferents. 

- Les diferents mesures proposades al document 

d’Estratègia no incorporen l’element de temporalitat.  

  

 

SIMPLIFICACIÓ 

ADMINISTRATIVA 

I GESTIÓ DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

1- Modificacions de crèdit per adaptar els pressupostos 

municipals a la situació de crisi. 

Hem tramitat modif icacions de crèdit per valor de més de 

dos milions d’euros per fer front a les mesures 

 2.000.000€ 

https://www.elprat.cat/enscuidem
https://www.elprat.cat/pla-dactuacio-municipal-2020-2023/ara-mes-que-mai
https://www.elprat.cat/sites/default/files/documentos_descargables/estrategiareconstruccioelprat_0.pdf
../../../../../../Downloads/Acord%20de%20ciutat%20per%20a%20la%20reconstrucci%25C3%25B3%20social%20i%20econ%25C3%25B2mica_.pdf
https://www.elprat.cat/actualitat/noticies/lajuntament-mobilitza-55-milions-deuros-extra-impulsar-la-reconstruccio
https://www.elprat.cat/actualitat/noticies/el-prat-ja-ha-posat-en-marxa-2-de-cada-3-accions-de-la-seva-estrategia-fer-front
https://www.elprat.cat/actualitat/noticies/el-prat-ja-ha-posat-en-marxa-2-de-cada-3-accions-de-la-seva-estrategia-fer-front
https://www.elprat.cat/pla-dactuacio-municipal-2020-2023
https://www.elprat.cat/pla-dactuacio-municipal-2020-2023
https://www.elprat.cat/sites/default/files/ajuntament_del_prat_de_llobregat_-_pam_actualitzacio_postcovid_v2.pdf


 

 

 
Recull de Mesures de Reactivació econòmica i social Covid19 / gener 2021 / Ajuntament de Mataró 

 

166 

Aquest projecte est à subvencio nat pel Servei Públic d’Ocupaci ó de Catalunya p er a l'elabor ació i l'execució dels plans de re activació  
socioeconò mica COVID-19 , re gulats al Capít ol II d el Decre t Llei 16/20 20, d e 5 de m aig, d e mes ures  urg ents co mplem entà ries en  mat èria  

de transpa rència, aju ts de caràcte r social, contr actació i mobilitat pe r fer fron t a la COVID-19, finançat amb cà rrec als fons re buts de l 

Servicio Público de Emple o Estatal i el FSE.  

d’emergència davant de la crisi de la covid. 

 

2/ Suspensió de contractes municipals i indemnització 

a les empreses contractistes   

Per salvaguardar llocs de feina. Hem suspès l’execució de 

contractes per serveis que no s’han pogut prestar a causa 

de la covid, i hem indemnitzat per aquesta suspensió les 

empreses contractistes 

  

 

6/ Revisió dels criteris de compra pública per donar 

suport al teixit productiu local.  

Revisarem els criteris de compra pública i les guies de 

contractació per tal de mirar de donar suport al teixit 

productiu local en l’adquisició de béns i serveis per part de 

l’administració municipal 

  

 

70/ Taula d’innovació digital municipal 

Impulsarem una taula per a l’impuls de la innovació a 

l’administració municipal que identif iqui i defineixi les 

necessitats d’innovació digital a l’Ajuntament i impulsi les 

eines necessàries per fer-hi front. 

  

 

72/ Observatori de la ciutat 

Generarem un set d’indicadors serialitzats sobre la situació 

social i econòmica de la ciutat, per poder mesurar i avaluar 

l’impacte de la crisi en les llars i el teixit productiu pratencs, 

a partir de les dades de l’Observatori social i de 

l’Observatori econòmic, i presentarem aquestes dades de 

forma comprensible a través d’una eina digital. 

  

 

73/ Baròmetre de la ciutat 

Desenvoluparem un baròmetre demoscòpic sobre la 

situació social i econòmica de la ciutat del Prat que permeti 

conèixer l’estat de l’economia, la societat i la política de la 

ciutat i la seva evolució de forma semestral mitjançant un 

set de dades serialitzables.Enquesta independent. 

  

 

AJUTS 

ECONÒMICS I 

FINANÇAMENT 

12/ Reforç dels suports econòmics d’urgència i garantia 

de rendes 

Hem ampliar els suports econòmics i la targeta moneder 

com a eina d’urgència facilitadora per cobrir les necessitats 

bàsiques i dotarem del suport professional necessari a les 

famílies per accedir a la renda garantida i l’ingrés Mínim 

Vital. 

  

 

15/ Beques, ajuts econòmics i garantia alimentària 

Ajuts complementaris de menjador escolar, targetes 

moneder durant el confinament, ajyts per a activitats d’estiu, 

extraescolars i de lleure.  

  

 

16/A Estiu enriquit i suport a la tornada a l’escola per a 

infants en risc 

Activitats d’estiu especialment a famílies vulnerables, amb 

un increment de la inversió per als ajuts a les activitat i 

facilitar la inscripció. Ajuts complementaris de menjador 

escolar, targetes moneder durant conf inament i l’ estiu per 

promoure les activitats extraescolars i de lleure. 

  

 

47/A Fons de Reactivació Empresarial 

Estem impulsant un bo per aixecar la persiana de 250 euros 

i una ajuda de f ins a 100 euros per mantenir el negoci obert 

per a activitats que havien hagut de tancar durant la crisi. 

Impulsem un suport econòmic per a l’inici d’una nova 

activitat per a persones físiques en situació d’atur. 

  

 

48/ Suport a la contractació 

Ajuts econòmics d’entre 1.000 i 5.000 euros (segons tipus 

de contracte i col·lectiu contractat i fomentant la 

contractació indefinida) a les empreses per a la contractació 

de persones en situació d’atur 

  

 

53/ Posada en marxa d’una línea d’ajuts per a la 

vulnerabilitat energètica 

Posarem en marxa una línea d’ajuts a partir de setembre a 
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llars per evitar talls de subministraments. Aquesta línea 

anirà acompanyada d’una altra línea per arrenjaments a les 

llars menys eficients i de famílies més vulnerables. 

 

63/ Ajuts a l’habitatge municipals i acompanyament en 

la sol·licitud d’altres ajuts 

Hem impulsat una nova convocatòria d’ajuts municipals al 

pagament de l’habitatge, que  complementa els ajuts 

estatals i autonòmic 

  

 

69/C Suport a l’actualització d’empreses i comerços en 

venda digital 

Subvencionarem el 50% del cost del transport de darrera 

milla Prat-Prat durant 3 mesos per al comerç local amb 

venda a domicili a partir d’acords amb empreses locals de 

missatgeria. 

  

 

FISCALITAT 

3/ Moratòria fiscal.  

Hem suspès durant el període de l’estat d’alarma el 

pagament de taxes i multes, i hem ajornat f ins al 3 de juliol 

l’abonament d’impostos i taxes municipals diversos 

Fins al 3 de 

juliol.  
 

 

4/ Devolució de taxes per serveis que no es poden 

gaudir  

Per exemple, la taxa de vetlladors als bars i restaurants que 

han hagut de romandre tancats). Reducció per a aquest 

període d’altres taxes com la del mercat municipal i retorn 

del cànon als bars i restaurants en concessió municipal per 

al període que han hagut de mantenir-se tancats 

  

 

5/ Devolució de quotes per serveis i equipaments 

municipals.  

Hem retornat les quotes d’aquells serveis i equipaments 

municipals (com els centres esportius o les escoles bressol, 

les quotes per activitats en centres culturals, cursos i tallers) 

corresponents al temps en què, a causa del confinament, 

no s’han pogut gaudir. T 

  

 

DIGITALITZACIÓ I 

CONNEXIÓ 

8/B Centres de serveis socials dignes i segurs. 

Garantirem les eines TIC a professionals per poder fer 

teletreball i garantirem connexió w if i als equipaments així 

com d’altres sistemes que permetin l’ef icàcia i eficiència en 

el servei. 

  

 

66/ Pla per donar resposta a la bretxa digital entre 

l’alumnat 

Garantir l’equitat en la dotació de dispositius digitals i de 

promoure l’aprenentatge i la formació digital, a través de 

l’àmbit científ ic i tecnològic del Programa Interseccions 

  

 

67/ Millora de les TIC per a persones grans 

Elaborarem tallers i formació especif ica per reduir l’escletxa 

tecnològica, ja que donada la nova situació actual, aquesta 

acció ha de servir per millorar la relació interpersonal entre 

les persones grans del municipi 

  

 

71/ Acompanyament en la tramitació electrònica 

Hem millorat i simplif icat el procediment de tramitació 

electrònica, així com ampliat el ventall de procediments que 

es puguin tramitar en línia. Acompanyarem les entitats i la 

ciutadania en el salt a la tramitació electrònica. 

  

 

EMPRESA, 

TEI XIT 

PRODUCTIU, 

INDÚSTRIA 

39/ Oficina d’Atenció a l’Empresa 

Servei de f inestreta única empresarial com a punt d’atenció 

i acompanyament per respondre a les necessitats de les 

empreses locals i internacionals i de les persones 

emprenedores. Agilitzarem la relació entre la comunitat 

empresarial i l’Ajuntament.  

  

 

40/ Serveis “El Prat emprèn” 

Reforçarem els serveis d’acompanyament per a projectes 

de nova emprenedoria i d’autoocupació, treballant de 

manera especial en el suport a la consolidació de negocis i 

activitats i la gestió del talent. Apostarem per la generació 

de projectes d’economia social i cooperativa, especialment 
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en l’àmbit dels serveis a les persones i de l’economia 

circular. 

 

47/B Fons de Reactivació Empresarial 

Protocol per a PIMES per a facilitar el seu accés a la 

contractació pública local. 

  

 

49/A Oficina Tècnica per a la reactivació dels polígons 

d’Activitat Econòmica 

Dissenyarem un sistema de governança que permeti 

identif icar i agilitzar els canals pertinents d’interlocució de 

l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i els diversos 

polígons d’activitat econòmica de la ciutat. Impulsarem una 

xarxa d’empreses socialment responsables en coherència 

als Objectius de l’Agenda 2030. Identif icarem els sectors 

productius motors de models productius innovadors, 

sostenibles i generadors d’ocupació de qualitat a partir de 

projectes de noves inversions i inversions empresarials, del 

Pla de reactivació per a l’Ocupació i del Pacte per un nou 

impuls econòmic i social del Baix Llobregat.   

  

 

COMER Ç, 

RESTAURACIÓ, 

CONSUM 

31/ Campanya de vigilància i control d’establiments en 

el marc del COVID-19 

Hem creat un protocol i una campanya de vigilància i control 

d’establiments minoristes, de restauració i de mercats no 

sedentaris focalitzat al compliment de les mesures 

sanitàries de prevenció del COVID-19. 

  

 

41/ Creació Oficina tècnica de comerç 

Adreçada a desplegar el Pla estratègic de comerç 2019-

2025, centrat essencialment en ajudar al comerç local a 

encarar els nous reptes que li planteja una realitat complexa 

i en continua transformació. 

  

 

47/C Fons de Reactivació Empresarial 

Campanya de promoció per al foment del consum i la 

compra de proximitat en el sector d’oci local - restauració i 

comerç- en condicions de confiança, seguretat alimentària i 

sanitària. 

  

 

50/ El Prat Covid Safe 

Subministrarem kits d’EPIs de reinici de l’activitat per als 

establiments comercials, de restauració i serveis afectats 

pel tancament de l’activitat arran de la declaració de l’estat 

d’alarma, tot potenciant l’acord de compra amb proveïdors 

locals 

  

 

57/ Estratègia de promoció de la producció agrícola i 

del consum d’alimentació sostenible i de proximitat del 

Prat 

Desenvoluparem una estratègia de promoció de la 

producció agrícola del Prat, en col·laboració amb el Parc 

Agrari del Baix Llobregat i els municipis del voltant amb els 

quals compartim territori. Donarem suport a la producció 

agrícola local com a element gastronòmic de proximitat, a 

través d’actuacions de promoció com la Festa de la Carxofa 

i el Mercat de Pagès. 

  

 

69/A Suport a l’actualització d’empreses i comerços en 

venda digital 

Crearem i difondrem una Xarxa de Comerços i Restaurants 

amb servei a domicili, amb un directori de compres i 

consum de proximitat per al foment del consum local a 

domicili. Mercat w eb de promoció i venda en línia de tot el 

comerç, serveis i restauració de la ciutat sota el lideratge de 

l’associació el Prat Comerç de Qualitat. 

  

 

TURISME,  

CULTURA, 

ESPORT 

32/ Programa “Activa’t” a l’espai públic i als 

equipaments municipals 

Programarem activitats físiques dirigides gratuïtes a l’aire 

lliure, a l’espai públic i als equipaments esportius 

municipals, amb totes les garanties de seguretat sanitàries 
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33/ Pla de reobertura d’instal·lacions esportives amb 

noves mesures sanitàries 
  

 

38/ Una Festa Major amb dimensió comunitària 

Del 25 al 28 de setembre 2020, celebrarem la Festa Major  

del Prat. Tindrà un model diferenciat amb una important 

dimensió comunitària. 

25-28 

setembre 

2020 

 

 

OCUPACIÓ, 

FORMACIÓ, 

INSERCIÓ 

42/ Pla per a la reactivació de l’ocupació 

Impulsarem la intermediació laboral amb la f inalitat d’ajustar 

el servei a la situació actual, incidint en la identif icació 

d’empreses i sectors productius tractors i generadors 

d’ocupació a la comarca, el disseny de plataformes exprés 

per a l’ocupació i la inserció laboral i la relació sòlida i 

permanent amb les empreses 

  

 

43/ Programes d’impuls de l’ocupació 

Plans d’ocupació d’urgència social (POUS); projecte JO 

PUC; plans d’ocupació amb perspectiva de gènere i atenent 

la realitat específ ica de joves, majors de 45 anys, persones 

aturades de llarga i molt llarga durada, persones amb 

discapacitat i d’altres col·lectius en situació de vulnerabilitat 

social. 

  

 

44/ Nova cartera de formació en sectors estratègics 

Reforçarem l’oferta formativa en àmbits estratègics per  a 

persones en situació d’atur, treballadors i treballadores en 

actiu i persones emprenedores, així com en els sectors 

identif icats amb més oportunitats d’ocupació. 

  

 

45/ Foment de l’ocupació juvenil 

Impulsarem la f igura del referent d’ocupació juvenil, 

impulsant un treball conjunt amb els instituts i els agents 

econòmics i socials per potenciar la inserció laboral dels i 

les joves. 

  

 

46/ Escola de noves oportunitats 

Posarem en marxar un projecte de noves oportunitats per 

aconseguir que els i les joves que ni estudien ni troben feina 

a causa de la seva baixa qualif icació laboral puguin formar-

se i millorar les oportunitats per accedir al mercat de treball. 

  

 

49/B Oficina Tècnica per a la reactivació dels polígons 

d’Activitat Econòmica 

Desenvoluparem projectes dels àmbits de l’ocupació, la 

transició energètica, la mobilitat, la simbiosi industrial i la 

Responsabilitat Social Corporativa en col·laboració amb els 

agents socials i econòmics més representatius del territori. 

  

 

68/ Paquet de formació en línia 

Consolidarem la línia de col·laboració amb organismes 

públics i els agents socials i econòmics més representatius 

per donar un accés universal d’activitats formatives en línia 

que permetin la millora de la professionalització de les 

persones en situació d’atur, persones treballadores, 

persones autònomes, comerços i serveis i promourem una 

oferta de formació i divulgació tecnològica en matèria de 

competències laborals creant un espai de referència del 

talent digital.  

  

 

69/B Suport a l’actualització d’empreses i comerços en 

venda digital 

Guia professionalitzadora i formació adreçada al comerç 

local i persones autònomes sobre sistemes de venda en 

línia adreçats a incrementar la seva competitivitat i reduir 

l’escletxa digital 

  

 EDUCACIÓ 

36/ Col·laboració amb el Departament d’Educació de la 

Generalitat per donar resposta a les necessitats 

d’espais per a l’escolarització durant el curs 2020/2021  

  

 

SALUT,  

EMERGÈNCIA 

SOCIAL I 

SANITÀRIA 

11/ Nova botiga solidària i més garantia alimentària 

Hem ampliat la capacitat del punt solidari i hem 

acondicionat una nau per obrir una nova botiga solidària 

que substituirà el 2021 el punt solidari desplegant un model 
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de distribució alimentària menys assistencialista i que 

fomenti l’acció comunitària i la corresponsabilitat de les 

persones que hi participen i es farà en col·laboració amb 

l’economia social i el comerç de la ciutat. 

 

13/ Nou allotjament “housing led” per a persones sense 

llar i reforç de l’equip de proximitat.  

Posarem en marxa un pis d’inclusió per persones sense llar 

que pugui dotar-se de 8 o 9 places f ixes, amb un model que 

fomenti l’autonomia i la recuperació de les persones que es 

troben sense llar. Ampliarem l’equip de professionals de 

carrer. Elaborarem un protocol d’actuació davant de 

detecció de situacions de persones sense llar. Treballarem 

amb l’AMB un criteri comú d’empadronament que garanteixi 

drets a les persones 

  

 

14/ Reforç dels allotjaments davant l’emergència social 

Allotjament a totes les persones en exclusió residencial 

severa durant els confinaments Assegurar un mínim de 25 

places mensuals per a urgències en allotjament. S’ha  posat 

en funcionament una casa amb 18 places per allotjar 

famílies  

  

 

19/ Dispositiu de seguiment sanitari de les residències i 

centres dia de gent gran 

Per tenir informació precisa i puntual de les necessitats 

sanitàries, de recursos humans i materials dels centres 

d’atenció a la gent gran. 

  

 

25/ Suport emocional en el marc de la pandèmia i grups 

de dol per afrontar les pèrdues 

Accions de suport adreçades a la població general, i 

específ icament a adolescents i joves, per mitigar els 

conflictes emocionals derivats de les conseqüències de la 

COVID-19: contenció per mitjans digitals i telefònics i 

accions formatives per a professionals de l’àmbit social, 

sanitari, voluntariat i entitats per activar grups de dol 

  

 

27/ Dispositiu de seguiment sanitari de col·lectius i 

persones vulnerables 

Implementarem un dispositiu de seguiment sanitari de 

col·lectius i persones vulnerables, en coordinació amb 

l’Agència de Salut Pública de Catalunya, per detectar de 

forma precoç problemes de salut i reorientar els recursos i 

les accions necessàries per abordar-los 

  

 

28/ Comissió de seguiment del sistema sanitari 

Formalitzarem un òrgan de seguiment interadministratiu 

amb la participació del CatSalut, els responsables d’atenció 

primària de l’ICS i la direcció de l’Hospital de Bellvitge per 

coordinar els recursos i les accions de salut adreçades a la 

població del Prat. 

  

 

29/ Observatori local per a la qualitat dels serveis 

sanitaris 

Lligat al Consell Municipal de Salut. 

  

 30/ Actualització del pla local d’emergència sanitària   

 

SERVEIS 

SOCIALS I 

VULNERABILITAT 

7/ Enfortiment dels equips de serveis socials i 

adequació a la nova realitat.  

Reforçarem els serveis socials bàsics acompanyant els 

equips, fent formació, millorant els processos i ampliant si 

cal els professionals. Impulsem canvis organitzatius per 

potenciar l’atenció grupal i comunitària i el model d’atenció 

centrada en la persona 

  

 

9/ Oficina Integral d’Atenció Social.  

Posarem en marxa una oficina de primera atenció i de 

tramitació social que funcioni com a f inestreta única per 

facilitar els tràmits per ajuts socials municipals i 

acompanyament a les persones en accés a prestacions 

socials com la Renda Garantida o Ingrés mínim Vital. 
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Aquesta és una eina per desburocratitzar l’accés als serveis 

socials, reduir les tasques de gestió dels EBAS i millorar 

l’atenció a la ciutadania. 

 

10/ Integració social i sanitària  

Compartirem estratègies, analitzarem els projectes grupals i 

comunitaris, potenciarem les xarxes d’atenció primària, 

elaborarem protocols de detecció precoç de vulnerabilitat 

social o sanitària, vetllarem per una bona cobertura dels 

serveis de salut a les residències de persones grans, 

avançarem en compartir idees, sistemes de treball i 

histories socials entre els professionals socials i de salut. 

  

 

20/ Augment dels àpats a domicili i teleassistència 

reforçada 

Ampliarem el servei d’àpats a domicili per a persones grans 

o amb mobilitat reduïda i facilitarem l’accés a la 

teleassistència a persones majors de 75 anys per millorar la 

capacitat de prevenció i la cura de persones grans que 

viuen soles 

  

 

21/ Antenes, el Prat es mou contra la solitud 

Elaborarem un mapa d’envelliment, solitud i necessitats de 

cura a la ciutat del Prat per orientar la planif icació dels 

serveis i equipaments de proximitat. Programa Antenes, 

amb professionals i voluntaris per acompanyar les persones 

grans que viuen soles, afavorint els vincles comunitaris i la 

participació en activitats i alhora que serveix de “radar” per 

detectar situacions de vulnerabilitat. 

  

 

23/ Nou model de Servei d’Atenció domiciliària, les 

superilles socials 

Equips de proximitat, potenciant illes socials de cures amb 

equips de professionals qualif icats que garanteixin qualitat i 

estabilitat del serveis i que treballin de manera integrada 

amb els serveis socials i amb l’entorn comunitari. 

  

 

24/ Activa’t per la salut mental 

Nou servei d’atenció vinculat a l’Oficina Integral d’Atenció 

Social que orientarà a la ciutadania sobre els serveis 

disponibles i opcions davant casos de trastorns mentals, 

fragilitat emocional i altres. Reforç dels especialistes en 

psicoteràpia dels serveis municipals i els espais grupals de 

benestar emocional. 

Inici 1 juliol 

2020 
 

 

SERVEIS A LES 

PERSONES: 

 

GENT GRAN, 

JOVENTUT,  

INFÀNCIA, 

ADOLESCÈNCIA... 

16/B Estiu enriquit i suport a la tornada a l’escola per a 

infants en risc. 

Contractació de vetlladors per a oci inclusiu. Col·laborem 

amb entitats que treballen amb infants i joves amb convenis 

de suport que garanteixin l’acompanyament per normalitzar 

la tornada a l’escola, que proporcionin reforç emocional i 

educatiu. 

  

 

17/ Nou Servei d’Orientació a Famílies 

Ampliarem la capacitat de l’equip d’atenció a famílies i 

posarem en marxa en els propers mesos un nou Servei 

d’Orientació adreçat a totes les famílies per acompanyar a 

nivell terapèutic, la criança i la millora del benestar dins la 

família. 

  

 

18/ Nova residència per a gent gran al Prat en la era 

post Covid19 

Promourem una nova residencia assistida per a persones 

grans en la era post COVID 19, amb disseny innovador, de 

qualitat i segur, basat en petites unitats de convivència i el 

model d’atenció centrada en la persona. Aconseguir que la 

Generalitat concerti el major nombre de places publiques 

  

 

26/ Campanya contra l’estigma en salut mental i de 

promoció dels serveis en aquest àmbit 

Campanya de ciutat, participada pels protagonistes, per 

sensibilitzar sobre la necessitat de promoure del benestar 

emocional i per lluita contra l’estigma que pateixen les 
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persones amb malaltia mental. 

 
FEMINISME I 

LGTBI  

34/ Millora del Servei d’Informació i Atenció a les Dones 

Hem augmentat les hores d’atenció psicològica de les dues 

psicòlogues del SIAD, donada la situació de vulnerabilitat 

de les dones en situació de patir violència masclista en 

l’actual context, per tal de poder donar resposta a l’augment 

de demandes. 

  

 

TEI XIT 

ASSOCIATIU I 

DINAMITZACIÓ 

SOCIAL 

35/ Pla de suport a la reactivació del teixit associatiu, 

esportiu i cultural del municipi 

Durem a terme una anàlisi de totes les entitats i 

associacions pratenques, dels àmbits ciutadà, esportiu, i 

cultural, amb l’objecte d’identif icar les necessitats i 

dif icultats per tal de poder plantejar un pla de suport 

específ ic. 

  

 

HABITATGE 

22/ Habitatges confortables i accessibles per persones 

grans 

Adaptacions funcionals anuals a la llar de persones grans 

detectades pels serveis socials o els serveis domiciliaris 

que ho necessitin per mantenir les persones el màxim de 

temps possible als seus domicilis amb qualitat de vida i 

autonomia. Promoure habitatges amb serveis per persones 

grans al Pla d’habitatge de la ciutat. 

  

 

62/ Nous serveis d’intermediació en matèria de lloguers 

de Prat Espais 

Hem ampliat els serveis d’intermediació de Prat Espais, que 

ara acompanyen també inquilins i propietaris en casos de 

dif icultat a l’hora de pagar el lloguer d’un habitatge o d’un  

local comercial. 

  

 

64/ Impuls al projecte d’habitatge dotacional per ampliar 

el parc públic d’habitatges 

Hem impulsat el projecte de construcció d’un edif ici d’uns 

70 habitatges de titularitat municipal, gestionats en règim de 

lloguer, destinats a col·lectius específ ics, amb especial 

atenció als més vulnerables, per facilitar l’accés de la 

ciutadania a un habitatge digne. 

  

 

65/ Ajuts a la rehabilitació d’habitatges per millorar-ne 

la confortabilitat i habitabilitat 

Implementarem, mitjançant l’empresa municipal Prat 

Espais, una estratègia de rehabilitació del parc d’habitatges, 

tenint especialment en compte la millora de l’ef iciència 

energètica, rehabilitació i manteniment d’edif icis 

residencials i adequació interior d’habitatges, per millorar-ne 

la confortabilitat 

  

 

ESPAI PÚBLIC I 

MOBILITAT 

8/A Centres de serveis socials dignes i segurs 

Condicionarem i millorarem els centres, començant per 

EBAS Sant Cosme i Ribera Baixa i adequarem el CC 

Palmira per a l’ampliació dels serveis. Incorporarem 

mesures de protecció per a la població i als professionals 

però garantint l’accessibilitat, l’acollida, la visibilitat dels  

espais i per fer-los amables a la ciutadania. 

  

 

37/ Obertura dels centres educatius de secundària en 

horari no lectiu per a la realització d’activitats 

extraescolars 

  

 

58/ Campanya de gestió de la platja 2020 i nova 

estratègia per a la platja 

Implementarem aquest 2020 una campanya de gestió de la 

platja, que incorpora el control d’aforament i la presència 

d’agents cívics informadors. Integració ambiental i 

coherència amb la conservació de la biodiversitat, amb 

noves estratègies de protecció del litoral. Posanr en valor el 

seu patrimoni natural i la característica d’única platja no 

urbana de tot el seu entorn. 
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59/ Pla de mobilitat a l’empresa 

Posarem en marxa, en funció del cofinançament de la línia 

d’ajut del programa “Moves Singulares” de l’IDAE, l’extensió 

d’un model de f inançament de la mobilitat a l’empresa que 

permeti que les empreses presentin plans de mobilitat que 

estiguin f inançats per la transferència de treballadors del 

vehicle privat i carbonitzat al transport a peu, en bicicleta, 

en transport públic i compartit. 

  

 

60/B Pla de millora de la qualitat de l’aire, dins de 

l’estratègia de zona de baixes emissions en el marc de 

l’estratègia metropolitana 

Aquest pla anirà acompanyat d’una revisió del pla de 

mobilitat de la ciutat, pensant en noves estratègies on la 

bicicleta i la ciutadania guanyin espai al cotxe 

  

 

61/ Impuls de la creació de zones de vianants 

Pacif icació i creació de zones de vianants de carrers. 

Prioritzar encara més la bicicleta i els desplaçaments a peu 

enlloc del cotxe ajuda també a reduir la contaminació a la 

ciutat. 

  

 

SOSTENIBILITAT 

AMBIEN TAL I 

TRANSICIÓ 

ENERGÈTICA 

51/ Aprovació de la declaració d’emergència climàtica 

de la ciutat del Prat de Llobregat 

Presentarem al Ple i desplegarem una declaració 

d’emergència climàtica, que ha de ser el marc que agrupi 

totes les accions per impulsar una transició ecològica a la 

ciutat que generi noves oportunitats de reactivació 

econòmica i, alhora, permeti impulsar una metròpolis més 

resilient a grans crisis com la climàtica. 

  

 

52/ Assessorament energètic ciutadà 

Hem posat en marxa l’assessorament a la ciutadania i als  

comerços per tal d’adequar la contractació energètica a les 

necessitats de cadascun dels consums i reduir així la 

factura elèctrica 

  

 

54/ Aprovació d’una ordenança que faciliti la instal·lació 

d’autoconsum elèctric 

Aprovarem una nova ordenança d’autoconsum, que faciliti 

la seva posada en marxa i que englobi ajuts i desgravacions 

per a particulars i empreses que desenvolupin aquesta 

instal·lació. 

  

 

55/ Posada en marxa d’una nova estratègia d’extensió 

de l’autoconsum i l’eficiència en polígons industrials 

Posarem en marxa una nova estratègia per polígons 

industrials basada en el foment de l’autoconsum, l’impuls de 

Comunitats Locals d’Energia, i estratègies d’eficiència, amb 

l’objectiu de guanyar competitivitat, abaixar costos 

energètics i generar ocupació i un sector vinculat a la 

transició energètica. 

  

 

56/ Nova estratègia de ciutat que posi en valor els 

espais protegits i el Parc Agrari 

Posarem en marxa una nova estratègia que posi en valor 

els espais protegits i el parc agrari, com a gran 

infraestructura verda metropolitana, posant en valor la 

biodiversitat i la producció de proximitat  

  

 

60/A Pla de millora de la qualitat de l’aire, dins de 

l’estratègia de zona de baixes emissions en el marc de 

l’estratègia metropolitana 

Donat compliment a la Lle i de Canvi Climàtic.  
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21.  Granollers 

 

Ajuntament de Granollers 

Comarca Vallès Oriental Habitants (2019) 61.275 hab 

Iniciativa 
Pla de mesures socioeconòmiques. Per fer front als efectes de la crisi 

de la covid-19 

Tipus d’iniciativa Pla  Data aprovació/inici Maig 2020 

Press. destinat (2020) 
1,5M 

(+ 1,4M gestió emergència) 
Press. destinat (2021)  

Fonts d’informació 

Web municipal - Coronavirus 

Document – Pla de Mesures socioeconòmiques covid-19 

Notícia w eb – Aprovació Pla mesures socioeconòmiques 

Agents implicats i 

governança 

Signants Tots els grups polítics municipals 

Direcció/coordinació 
Ajuntament + Consell Econòmic i Social + Fòrum de 

Comerç de la ciutat 

Participació Agents econòmics i socials 

Relació de mesures i actuacions implementades 

Dest. Temàtica Mesura Temporalitat Pressupost 

 OBSERVACIONS 

- Acotació econòmica de les mesures. 

- web municipal covid19 – a destacar apartat amb enllaç a 

web generalitat amb documents en altres llengües. 

- A partir de l’aprovació d’aquest Pla acordat entre els 

diferents actors s’està treballant en l’elaboració d’un Pacte 

de Ciutat.  

  

 

SIMPLIFICACIÓ 

ADMINISTRATIVA 

I GESTIÓ DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

Actuació 5: Nova carpeta ciutadana. Posada en 

funcionament la nova carpeta ciutadana que permet fer 

tràmits i consultes de “la meva carpeta” amb nous sistemes 

de identif icació (Idcatmobil i sistema cl@ve) 

Març – Juny 

2020 
Gestió de 

l’Emergència  

Recursos 

interns 
(pressupost 

ordinari) 

 
Actuació 7: Entrevistes amb la ciutadania a través de 

videconferència 

Març – Juny 

2020 

Recursos 

interns 

 

Actuació 9 : Manteniment de l’activitat administrativa a 

través del teletreball. Redimensionament d’elements 

tecnològics. 

Març – Juny 

2020 
150.000€ 

 

Actuació 10: Compra d’equips protecció individuals i 

col·lectius. Per garantir les condicions de seguretat per als 

treballadors i treballadores i per a la ciutadania receptora 

dels serveis prestats. 

Març – Juny 

2020 
40.000€ 

 

Actuació 19 : Reducció dels ingressos per la utilització 

d’equipaments i instal·lacions municipals .  No cobrament 

dels ingressos que corresponen al període d’aturada de 

l’activitat (bars a edif icis municipals, casa de colònies, 

quioscos i altres usuaris) 

15 març – 15 

juny 2020 
60.000€ 

 

Actuació 22 : Reorganització de tasques de contractes 

públics en execució En els contractes en execució, s’han 

reorganitzat tasques, canviant freqüències i calendaris de 

realització, per tal d’evitar perjudicis en els adjudicataris i el 

seu personal. 

Març – Juny 

2020 

Recursos 

interns 

 

AJUTS 

ECONÒMICS I 

FINANÇAMENT 

Actuació 17: Escurçar el termini de justif icació de 

subvencions a l’autocupació, a la reempresa i als interessos 

de préstecs. 

Març – Juny 

2020 
----- 

 

Actuació 21: Valoració de les indemnitzacions dels 

contractes públics suspesos. S’indemnitzen les despeses 

suportades per les empreses adjudicatàries durant el 

període de suspensió dels contractes públics, per mantenir 

els llocs de treball del seu personal. Despesa assumida des 

del pressupost aprovat per als contractes de serveis de 

tracte successiu (bestreta de 196.100€/mes mentre duri la 

suspensió). 

--- ---- 

https://www.granollers.cat/coronavirus
http://granollers.cat/sites/default/files/noticia/2020/05/pla_de_mesures_socioeconomiques_per_fer_front_a_la_crisi_covid-19_aj.granollers.pdf
https://granollers.cat/noticies/ajuntament/granollers-aprova-unanimitat-un-pla-de-mesures-socioecon%C3%B2miques-amb-50
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Actuació 24: Increment de les ajudes a l’emergència social. 

Ampliar la capacitat de l’Ajuntament per atendre situacions 

d’emergència mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics, 

estudiant la seva materialització a través de noves fórmules. 

Juny – Des. 

2020 
60.000€ 

 

Actuació 25: Increment dels ajuts a la infància i 

adolescència. S’augmenten els ajuts a alumnes per a 

material i llibres (30.000€), per a usuaris de les escoles 

bressol (20.000€), menjadors escoles bressol (12.000 €) per 

a la realització d’activitats esportives (11.000€) i per 

alumnat d’estudis musicals (3.000 €). 

Juny – Des. 

2020 
76.000€ 

 

Actuació 33: Subvencionar complementàriament el treball 

autònom. Línia d’ajuts per concurrència competitiva a partir 

de juny, amb una quantitat f ixa per sol·licitud (mínim 250€ - 

màxim 1.000€) per autònoms i administradors de societats 

que han cobrat la prestació extraordinària per cessament 

d’activitat del règim del treball autònom (RETA). 

Juny – Des. 

2020 
235.000€ 

 

Actuació 34: Incrementar les subvencions a les empreses. 

Augment del crèdit destinat a la convocatòria de 

subvencions a les empreses per la contractació de 

persones durant 12 mesos (línia 1), per a la creació 

d’empreses (línia 2) i per a la compra d’empreses (línia 3-

Reempresa). 

Juny – Des. 

2020 
50.000€ 

 

Actuació 40: Adequar espais de bars, restaurants i 

comerços. Subvencionar les despeses que han hagut de 

realitzar els bars, restaurants i comerços per adaptar-se a la 

nova normalitat derivada de la crisi sanitària. 

Juny – Des. 

2020 
10.000€ 

 

Actuació 41 : Reducció de taxes per ocupació de la via 

pública (terrasses) més enllà de l’estat d’alarma.  En forma 

de Subvenció, f ins el 80% de la taxa. 

Fins el 31 

d’octubre 
120.000€ 

 

Actuació 42: Reducció del preu públic per recollida de 

residus comercials més enllà de l’estat d’alarma. En forma 

de subvenció, f ins el 40% de la taxa. 

Fins el 31 

d’agost 
184.000€ 

 

Actuació 46: Reducció dels cànons i concessions a les 

empreses del sector cultural i juvenils i vinculades en 

equipaments culturals més enllà del decret de l’estat 

d’alarma. En forma de subvenció per una part dels cànons i 

concessions que han de satisfer.  

Fins el 31 

d’octubre 
30.000€ 

 

Actuació 48 : Suport a centres educatius. Ajuts per a 

necessitat de material, inversions o actuacions 

sobrevingudes que hauran de fer centres educatius, escoles 

bressol (privades) i entitats per iniciar de nou la seva 

activitat.  

Juny – Des. 

2020 
30.000€ 

 

Actuació 49 : Suport al teixit associatiu. Suport econòmic a 

les entitats del tercer sector, culturals i esportives per a fer 

front a la seva recuperació econòmica i puguin afrontar 

nous projectes. 

Juny – Des. 

2020 
40.000€ 

 
Actuació 50: Suport a les entitats del tercer sector, reforç a 

l’emergència alimentària. (Xiprer, Creu Roja, Estel del Mati) 

Juny – Des. 

2020 
10.000€ 

 

FISCALITAT 

Actuació 13 : Facilitar els ajornaments o fraccionaments 

mitjançant plans individualitzats. Els serveis de recaptació 

municipals realitzen plans individualitzats de pagament per 

a cada ciutadà o empresa valorant-ne la situació i les 

necessitats de cada cas. 

Març – Juny 

2020 

Recursos 

interns 

 

Actuació 14 : Reduir les despeses i tràmits associades a 

ajornaments o fraccionaments El contribuent pot ajornar o 

fraccionar el pagament dels tributs de cobrament periòdic 

(padrons) sense interessos quan el pagament es realitzi 

dins de l’exercici 2020. 

Març – Juny 

2020 

Recursos 

interns 

 

Actuació 15 : Reducció de taxes i preus públics pels serveis 

municipals suspesos Davant de la suspensió en la prestació 

de serveis municipals, l’Ajuntament no cobrarà les quotes 

corresponents als serveis municipals no prestats per 

l’aturada de l’activitat (escoles bressol municipals i els de 

15 març – 15 

juny 2020 
360.000€ 
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l’Escola de Música i el Conservatori). 

 

Actuació 18 : Reducció del preu públic de recollida de 

residus comercials. A empreses afectades per la 

impossibilitat d’obertura al públic, reducció de la quota per 

la part proporcional que representi l’estat d’alarma decretat 

respecte l’anualitat. 

15 març – 15 

maig 
230.000€ 

 

Actuació 16 : Endarrerir els terminis per al cobrament de 

tributs i taxes municipals. Per alleugerir les càrregues f iscals 

mentre duri l’estat d’alarma. Es preveu un segon 

endarreriment de cinc tributs (preu públic per recollida 

comercial, taxa pels mercats setmanals i altres taxes per 

ocupació de la via pública). 

Març – Juny 

2020 
--- 

 

Actuació 20: Reducció de taxes per ocupació o aprofitament 

especial de la via pública. Taxa de taules i cadires i taxa per 

parades del mercat setmanal. 

15 març – 15 

maig 2020 
115.000€ 

 

DIGITALITZACIÓ  

I CONNEXIÓ 

Actuació 3: Distribució de dispositius i accés a Internet per 

combatre l’escletxa digital 

Març – Juny 

2020 
10.00€ 

 

Actuació 6: Facilitar la gestió de tràmits a través del telèfon. 

A través de sistemes d’identif icació Idcatmobil o cl@ave es 

podran fer determinats tràmits (presentació de sol·licituds, 

obtenció de documents tributaris, de padró, etc.) a través 

del 010 de manera segura. 

Març – Juny 

2020 

Recursos 

interns 

 

Actuació 8: Nous tràmits per Internet. S’han modif icat 

tràmits que tenien un fort component de presencialitat 

(campanya de beques, preinscripció Escoles Bressol, etc.) 

perquè siguin tramitats íntegrament per Internet. 

Març – Juny 

2020 

Recursos 

interns 

 

Actuació 30: Nou canal d’atenció ciutadana a través de 

missatgeria instantània A través d’eines de backoff ice que 

permetin la gestió de peticions, s’obrirà un nou canal 

d’atenció ciutadana a través de missatgeria combinant 

l’atenció persona a persona amb bots que automatitzin les 

consultes i respostes. 

Juny – Des. 

2020 
15.000€ 

 

EMPRESA, 

TEI XIT 

PRODUCTIU 

 I INDÚSTRIA 

Actuació 35: Acompanyament i suport a les PIME. Accions 

de formació sobre accés a la contractació pública, ajudes 

de les AAPP (Accelera Pime, Cambra Comerç, ACCIO, 

etc.) i per avançar en la transformació digital. Reassignació 

funcions entre el personal de l’EPE combinant-ho amb la 

contractació d’assessors experts. Treball amb entitats del 

Consell Econòmic i Social per establir aliances i oferir 

serveis a les empreses. 

Juny – Des. 

2020 
10.000€ 

 
COMER Ç, 

RESTAURACIÓ, 

CONSUM 

Actuació 37: Suport a les plataformes col·laboratives de 

venda on-line dels comerços. Formació a mida pels 

comerciants que vulguin incorporar plataformes de venda 

on-line / Promoció d’una plataforma de venda on-line 

majoritària dels comerços de Granollers. 

Juny – Des. 

2020 
15.000€ 

 

Actuació 38 : Campanya per sensibilitzar als residents en la 

compra local. Dissenyada conjuntament amb associacions 

de comerciants, adreçada als residents de manera 

preferent. 

Juny – Des. 

2020 
15.000€ 

 

TURISME,  

CULTURA, 

ESPORT 

Actuació 43: Campanya de promoció de la ciutat adreçada 

al turisme de proximitat. Disseny de la campanya 

conjuntament amb associacions de comerciants, gremis i 

hotels, adreçada als mercats propers. 

Juny – Des. 

2020 
20.000€ 

 

Actuació 44: Avançament i/o pagament de despeses 

realitzades per produccions culturals posposades o 

suspeses. 

Juny – Des. 

2020 
30.000€ 

 

Actuació 45: Prioritzar els creadors locals i comarcals. 

Mantenir el nivell actual de despesa en contractació, amb 

major atenció als artistes professionals locals i comarcals, 

malgrat el desequilibri de f inançament que es produeixi per 

la disminució de les vendes d’entrades o altres preus 

públics 

Juny – Des. 

2020 
100.000€ 
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OCUPACIÓ, 

FORMACIÓ, 

INSERCIÓ 

Actuació 31: Plans d’ocupació. Contractació de 56 persones 

durant el 2020. Adhesió a totes les convocatòries ordinàries 

i extraordinàries que aprovin altres Administracions per a la 

contractació de persones en situació d’atur.  

Juny – Des. 

2020 
100.000€ 

 

Actuació 32: Reforçar la capacitat del Servei d’Ocupació  

- Incrementar les entrevistes d’orientació laboral / 

Reassignar funcions del personal / Destinar més hores 

setmanals a fer les primeres entrevistes d’inscripció a la 

borsa de treball i d’orientació laboral / Incrementar les hores 

d’obertura setmanal de club de la feina. / Implantar eines 

telemàtiques per atendre als usuaris (ID mòbil, 

videotrucades). / Ampliar el nombre d’usuaris del Programa 

30 Plus: de 35 a 55 participants 

Juny – Des. 

2020 
--- 

 

Actuació 39 : Consensuar un itinerari prioritari de formació 

en eines TIC i venda on-line adreçat als comerciants. Per 

assolir un nivell mínim de aptituds i capacitats tecnològiques 

que facin possible la gestió bàsica de eines col·laboratives 

de venda. 

Juny – Des. 

2020 
15.000€ 

 

SALUT,  

EMERGÈNCIA 

SOCIAL I 

SANITÀRIA 

Actuació 1: Obertura de l’alberg. Trasllat provisional de 

l’Alberg al pavelló de Can Bassa per augmentar-ne la 

capacitat f ins a un trentena de places per a personesamb 

recursos econòmics limitats i persones sense sostre. 

Març – Juny 

2020 
100.000€ 

 

SERVEIS 

SOCIALS I 

VULNERABILITAT 

Actuació 2: Increment del Servei d’Atenció a Domicili.  Per a 

persones d’edat avançada. 

Març – Juny 

2020 
40.000€ 

 

Actuació 4: Reforç del 010.  La totalitat del personal de 

l’OAC es destina a atendre el 010 amb especial èmfasi a 

subministrar informació relativa al coronavirus (informació 

sanitària, ajuts, tramitació de beques, etc.). 

Març – Juny 

2020 

Recursos 

interns 

 

Actuació 23: Ampliar l’atenció a les persones vulnerables 

des de Serveis Socials. Contractació de 3 tècnics/ques 

(treballadors/res o educadors/res socials) per un període de 

7 mesos (de juny a desembre) . 

Juny – Des. 

2020 
Pla de 

Recuperació 

65.000€ 

 

Actuació 26: Servei de suport psicològic. Contractació un 

servei professional per donar suport psicològic a les 

persones i a les famílies que s'han vist més afectades 

emocionalment per les conseqüències econòmiques i 

socials de la crisi. 

Juny – Des. 

2020 
15.000€ 

 
SERVEIS A LES 

PERSONES: 

 

GENT GRAN, 

JOVENTUT,  

INFÀNCIA, 

ADOLESCÈNCIA... 

Actuació 27: Mesures concretes dirigides al col·lectiu de 

gent gran. Atencions a la llar, servei de treballadores 

familiars, auxiliars de la llar, menjador a domicili,  

teleassistències, etc 

Juny – Des. 

2020 
40.000€ 

 

Actuació 28: Ampliar el servei d’atenció a persones 

nouvingudes. Adaptació i ampliació de l’espai d’atenció i 

acollida de l’Oficina de Nova Ciutadania per fer front a 

l’actualització de tràmits administratius aturats degut al 

confinament i a la previsió de noves demandes. 

Juny – Des. 

2020 
15.000€ 

 
Actuació 47: Casals d’estiu. Per un estiu Enriquit! En grups 

reduïts, segons permeti la normativa. 

Juny – Des. 

2020 
100.000€ 

 HABITATGE 

Actuació 29: Accions d’emergència pel manteniment del 

propi habitatge i accés a allotjament. Reforçar serveis per 

fer front a l’emergència habitacional incrementada i 

sobrevinguda de forma coordinada amb el Pla Local 

d’Habitatge (PLH) aprovat en el mandat anterior. 

Juny – Des. 

2020 
100.000€ 

 

ESPAI PÚBLIC  

 I MOBILITAT 

Actuació 11 : Neteges especials dels equipaments públics. 

Apliacions de la neteja en edif icis municipals per tal de 

garantir la seguretat per al personal de servei i adaptar-se 

als nous torns. 

Març – Juny 

2020 
20.000€ 

 
Actuació 12: Suspensió del servei d’estacionament regulat. 

Àrea verda i blava. 

Març – Maig 

2020 
327.000€ 

 Actuació 36: Desinfecció del transport col·lectiu 
Juny – Des. 

2020 
5.000€ 
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22.  Cerdanyola del Vallès 

 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

Comarca Vallès Occidental Habitants (2019) 57.403 hab 

Iniciativa Taula per a la reconstrucció social i econòmica  

Tipus d’iniciativa Taula Data aprovació/inici Maig 2020 

Press. destinat (2020)  Press. destinat (2021)  

Fonts d’informació 

Document – Taula per la Reconstrucció social i econòmica (mesures). Maig 2020 

Web municipal – Pla Estratègic de Ciutat (2030) 

Notícia – Aprovació inicial pressupost 2021 

Agents implicats i 

governança 

Signants 
Totes les forces polítiques; agents socials i agents 

econòmics de la ciutat. 

Direcció/coordinació  

Participació  

Relació de mesures i actuacions implementades 

Dest. Temàtica Mesura Temporalitat Pressupost 

 OBSERVACIONS 

- no especif icació de la dotació econòmica que implica 

l’aplicació de cada mesura adoptada (document Dipu) 

- costa molt trobar la informació relativa al Coronavirus i a 

les mesures adoptades via web (de fet crec que no hi tenen 

cap espai destinat específ icament...no l’he sabut veure!) ☹ 

 

  

 

SIMPLIFICACIÓ 

ADMINISTRATIVA 

I GESTIÓ DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

PÚBLICA 

12. Establiment de la prescripció dels professionals de 

referència de Serveis Socials com a únic requisit per a 

l’execució i posada en marxa de prestacions i ajuts de 

caràcter individual. 

  

 

104. Creació de l’Oficina d’afectats per la COVID-19 amb 

l’objectiu de prestar una assistència integral, coordinada, 

especialitzada i de tramitació de concessió d’ajuts 

econòmics a les persones físiques o jurídiques afectades 

per la crisi social i econòmica. Aquesta oficina treballarà 

com a f inestreta única municipal, assessorant també dels 

ajuts del conjunt d’administracions supramunicipals. 

  

 

105. Establiment d’un mecanisme àgil per garantir el 

pagament prioritari de factures pendents de pagament a 

pimes i autònoms. 

  

 

106. Accelerar el tràmit i pagament de les subvencions i 

convenis a entitats i associacions de la ciutat per tal de 

garantir la supervivència del teixit associatiu. 

  

 

107. Creació d’una guia de preguntes freqüents Faqs 

(Frequently Asked Questions) relacionades amb la COVID-

19. 

  

 

108. Mantenir vigents tots els contractes públics amb les 

empreses proveïdores de l’Ajuntament, ajustant el servei a 

la situació actual i garantint la liquiditat, sempre que es 

mantingui l’ocupació i no hi hagi regulacions no acordades. 

  

 
109. Prioritzar la compra de productes i material en 

comerços i empreses de la ciutat. 
  

 

AJUTS 

ECONÒMICS I 

FINANÇAMENT 

2. Dotació d’un fons d’emergència social orientat a plans de 

rescat per a persones vulnerables per a necessitats 

bàsiques. 

  

 

3. Increment de les partides econòmiques destinades a 

ajuts d'urgència social, per tal de donar suport a les famílies 

i persones amb risc d’exclusió social. 

  

 

4. Augment de la dotació en prestacions d’urgència social 

per donar cobertura a la garantia alimentaria i la higiene 

personal. 

  

http://www.cerdanyola.cat/sites/default/files/document_final_taula.pdf
http://pec.cerdanyola.cat/
http://www.cerdanyola.cat/actualitat/el-ple-municipal-de-cerdanyola-del-valles-aprova-inicialment-un-nou-pressupost-lexercici
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10. Increment de la partida destinada a beques, per tal de 

poder assegurar que qualsevol infant pugui accedir a les 

activitats d'estiu que es programin, així com durant el temps 

que prèvia prospecció del cas, es consideri necessari per a 

la protecció i benestar tant de l'infant com de la família.  

  

 

14. Continuar revisant els reglaments d’atorgament d’ajuts, 

a f i d’adaptar-los a les necessitats actuals dels més 

vulnerables i agilitzar-ne el cobrament. 

  

 
24. Garantir la continuïtat de les beques menjador que 

reben les famílies amb fills escolaritzats durant l’estiu. 
  

 
38. S’implementaran ajuts al pagament del lloguer per 

famílies. 
  

 

44. S’implementarà una línia de subvencions a l’IBI per 

aquells propietaris que acreditin una rebaixa en els lloguers 

d’immobles destinats a habitatge. 

  

 

62. Ajut per una quantia f ixa de 1.000 € per a autònoms, 

microempreses i petites empreses quan l'activitat que 

desenvolupin s'hagués vist afectada pel tancament 

d'establiments. La quantitat màxima a percebre serà de 

2.500€ en el cas de microempreses i de 3.000€ en cas de 

petites empreses.  

  

 

63. Ajut per una quantia f ixa de 650 € per a per a autònoms, 

microempreses i petites empreses sempre que pateixin una 

reducció de la seva facturació d'almenys el 75%. La 

quantitat màxima a percebre serà de 2.500€ en el cas de 

microempreses i de 3.000€ en cas de petites empreses. 

  

 

65. Els ajuts de les mesures 62 i 63 seran f lexibles, podent-

se destinar al pagament de la quota d'autònoms, 

subministraments, arrendament del local, Impost de béns 

Immobles (IBI), taxa d'ocupació de la via pública per taules i 

cadires, taxa de residus comercial, etc. 

  

 

66. Ajut de la taxa per l’ocupació de la via pública per taules 

i cadires durant el període comprés entre la data 

d’autorització de reobertura, d’acord amb les mesures de 

desconfinament que es dictin, f ins a 31 de desembre de 

2020. 

  

 
69. Utilització del Fons de Contingència del pressupost 

municipal 2020 a la crisi provocada per la COVID-19. 
  

 

73. Ajuts de 100€ per a aquelles persones físiques 

treballadores per compte d’altri que hagin patit una reducció 

dels seus ingressos a causa de la crisi de la COV ID-19; 

amb la f inalitat de poder fer front al pagament de la 

hipoteca, lloguer, subministres, alimentació o cura d'un f ill/a, 

o d'un familiar f ins al segon grau de consanguinitat o afinitat 

que no puguin valer-se per si mateixos. 

  

 

74. Respecte la mesura 73, per al cas d’un o més d'un f ill/a 

a càrrec les quanties seran de 125€ si fos un f ill/a a càrrec, 

150€ si fossin 2 els f ills/es a càrrec i 175€ si fossin 3 o més 

els f ills/es a càrrec. 

  

 

75. Opció d’un 2n ajut de 100€ en el cas d’unitat familiars 

amb més d’un membre que s’hagi vist afectat per les 

circumstàncies anteriors. 

  

 

100. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya ajuts 

econòmics en el marc del Decret llei 16/2020 de 5 de maig, 

de mesures urgents complementaries en matèria de 

transparència, ajuts de caràcter social, contractació i 

mobilitat per fer front la COVID-19 

  

 

FISCALITAT 

67. Modif icació del calendari f iscal (impostos i taxes 

municipals) ampliant els terminis de pagament. 
  

 

68. No exacció dels nous rebuts de tots aquells serveis 

municipals pel per íode no gaudit per part dels usuaris/es 

dels serveis: Escoles Bressol Municipals, Escola de música, 

Parc esportiu municipal Guiera, Zona Esportiva Municipal 
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Xarau, Ateneu i Mercats ambulants. 

 

70. No subjecció de la taxa per l’ocupació de la via pública 

per taules i cadires durant el període en el qual no s’ha 

pogut realitzar l’activitat. 

  

 

71. No subjecció de la taxa dels mercats sedentaris i no 

sedentaris en cas de tancament forçós, durant el període en 

el qual no es pugui exercir l'activitat. 

  

 

97. Sol·licitar al Govern de l’Estat, a través de la Federación 

Española de Municipios y Provincias (FEMP), poder 

destinar el superàvit i els romanents de tresoreria en 

polít iques i mesures que ajudin a la reconstrucció de la 

ciutat. 

  

 

98. Sol·licitar a l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona), 

Consell Comarcal del Vallès Occidental, Diputació de 

Barcelona i Generalitat de Catalunya la bonif icació 

d’impostos i taxes a autònoms i empreses, incidint més en 

les referents a les taxes d’inici de noves activitats. 

  

 

99. Sol·licitar a l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) la 

bonif icació del Tribut Metropolità (TM). 
  

 
DIGITALITZACIÓ I 

CONNEXIÓ 

23. Es continuarà vetllant per facilitar tot el material 

necessari per al seguiment del curs escolars en cas que no 

quedi cobert pel Departament d’Educació. 

  

 

EMPRESA, 

TEI XIT 

PRODUCTIU I 

INDÚSTRIA 

72. Realitzar un Pla de PAE (Polígons d’Activitat 

Econòmica) per millorar la competitivitat, imatge i estat dels 

polígons industrials de la nostra ciutat, amb actuacions 

d’infraestructura de comunicacions, imatge, senyalització i 

mobilitat per retenir les empreses ubicades i atraure’n de 

noves. 

  

 
78. Informació a les empreses del Parc de l’Alba i del PTV 

de l’oferta gastronòmica i comercial existent a la ciutat. 
  

 

85. Campanya d’informació per a autònoms i PIMES per 

disposar de tota la informació per adequar els seus negocis 

i complir amb els protocols existents durant tot el pla de 

desescalada. 

  

 
86. Creació de l’Oficina de Promoció Empresarial en 

cooperació amb els actors especialitzats implicats. 
  

 

87. Implantació de la Finestreta Única Empresarial com a 

punt únic i centralitzat d'ajuda i informació per empreses i 

autònoms. 

  

 

90. Creació de dos nous serveis d’assessorament a 

l’autònom i treballadors/es afectats per la crisi de la COVID-

19. 

  

 

COMER Ç, 

RESTAURACIÓ, 

CONSUM 

77. Campanya de promoció del comerç i la restauració local 

per incentivar les compres de consum de proximitat.  
  

 
79. Creació d’una Aplicació (APP) del comerç, la restauració 

i els productors locals. 
  

 

80. Paquets de tiquets gratuïts de trenta minuts de zona 

blava per al comerç local, com a estratègia d’atracció de 

clients f ins a la campanya de Nadal. 

  

 
81. Campanya de promoció dels mercats municipals i dels 

mercats setmanals de la ciutat. 
  

 

82. Possibilitat d'ampliar terrasses de manera gratuïta a 

bars, cafeteries i restaurants perquè puguin mantenir el 

nombre de taules que han tingut f ins ara, respectant les 

mesures de distanciament social previstes en la Fase 1 en 

l'àmbit de l'hostaleria. 

  

 

83. Autorització als establiments del comerç local d’ocupar 

part de la via pública amb els seus productes sense cost. 
  

 
84. Garantir que totes les parades del mercat no sedentari 

puguin obrir a partir de la fase 1 de la desescalada. 
  

 

88. Promocionar el turisme de proximitat amb difusió dels 

recursos naturals, esportius, culturals i gastronòmics de la 

ciutat. 
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TURISME,  

CULTURA, 

ESPORT 

25. Continuar col·laborant amb els centres educatius 

(AFAS) i les entitats esportives de la ciutat, per afavorir 

l’accés a l’esport escolar, de lleure i no federat a la ciutat. 

  

 

OCUPACIÓ, 

FORMACIÓ, 

INSERCIÓ 

91. Fomentar l’ocupació mitjançant mesures per la 

reinserció amb formacions especialitzades. Realitzar 

capacitacions i itineraris per reorientar perfils de persones 

aturades a ofertes emergents mitjançant pràctiques en 

empreses. 

  

 

92. Capacitacions específ iques per a col·lectius amb 

dif icultats especials d’inserció i col·lectius en situació de 

vulnerabilitat. 

  

 

93. Dissenyar plans d’anàlisi competencial per les persones 

aturades que permetin el reciclatge professional dins l’àmbit 

de l’economia digital.  

  

 

94. Reforçar la capacitat de recol·locació dels demandants 

d’ocupació en sectors amb necessitats actuals i urgents de 

contractació (sector sociosanitari, agrari, activitats de neteja 

i desinfecció, transport...). 

  

 

95. Millora del sistema de disseny de perfils dels 

demandants d’ocupació per poder personalitzar l’atenció i 

disseny de mesures adequades. 

  

 

96. Coordinació entre el Servei de Treball i Serveis Socials 

per poder atendre de forma global i integral les necessitats 

de les persones més afectades i vulnerables per l’atur. 

  

 

EDUCACIÓ 

18. Posada en marxa de Casals d’estiu amb reforç educatiu 

(també a l’agost). / 19. Garantir un nombre de places 

suficients en els Casals per garantir l’accés de tots els 

sol·licitants. 

  

 

20. Programar formacions de tècniques d’estudi per a 

escolars. 
  

 
22. Posar en marxa activitats educatives d’estiu (tallers 

competencials i d’anglès). 
  

 
26. Manteniment de la suspensió dels patis oberts mentre 

no siguin viables per seguretat. 
  

 
27. Continuar acompanyant als centres per fer portes 

obertes virtuals. 
  

 

28. Treballar en col·laboració amb els centres i el 

Departament d’Educació de la Generalitat per tal que les 

escoles puguin obrir amb les màximes garanties sanitàries 

per als alumnes, els professors i la resta de treballadors 

dels centres. 

  

 

30. Posar en marxa campanyes informatives amb atenció i 

assessorament individualitzat sobre temes relatius a la 

Selectivitat, i d’acompanyament per als joves que f inalitzen 

l’ESO des del Servei d’Educació Municipal.  

  

 
34. Es continuarà donant suport a la xarxa d’Escoles 

Bressol del municipi per pal·liar el tancament obligat.  
  

 
35. Es miraran de programar activitats de colònies, 

campaments i rutes d’estiu si la situació ho permet. 
  

 

36. Es convocarà el Consell Escolar Municipal per al 

seguiment de la situació f ins a la normalització, un cop es 

conegui en ferm el nou calendari escolar per part del 

Departament d’Educació 

  

 SALUT,  

EMERGÈNCIA 

SOCIAL I 

SANITÀRIA 

15. Seguir reforçant el repartiment de targetes per a la 

compra de productes de primera necessitat al teixit 

comercial de la ciutat. 

  

 

59. Dur a terme una trobada en memòria de les persones 

que han mort a la ciutat per COVID-19, la qual contempli 

una oració interreligiosa. 

  

 SERVEIS 

SOCIALS I 

VULNERABILITAT 

1. Reforç dels efectius així com dels recursos del Servei de 

Benestar social a f i de pal·liar qualsevol nova situació de 

vulnerabilitat conseqüència de la crisi sanitària. 

  

 5. Reforçar el repartiment de kits d’alimentació de nadons i   
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bolquers. 

 

6. Intensif icar el programa d'emergència energètica i 

continuar sol·licitant ajuts als ens supramunicipals que les 

ofereixin. 

  

 

7. Acordar via conveni amb l’AMB i AGBAR el restabliment 

del subministrament d’aigua en cas de tall indegut a famílies 

vulnerables, en un màxim de 8h. 

  

 8. Es continuarà facilitant l’empadronament a la ciutat.   

 
9. Reforçar els plans de benvinguda per a persones 

migrades. 
  

 
11. Reforç del servei d'atenció al dol per atendre a totes 

aquelles persones que ho necessitin 
  

 

13. Seguir reforçant els serveis de teleassistència 

domiciliària així com ampliar els serveis d’ajuda a domicili 

(SAD) ajustant les atencions a la nova normalitat.  

  

 

29. Continuar proporcionant els recursos econòmics, 

materials, educatius o emocionals als infants i famílies més 

vulnerables per fer front al nou període escolar, com ja s’ha 

fet amb el repartiment de suports i garantint la connexió a 

internet de tots els infants. 

  

 

31. Seguir fent seguiment a nivell educatiu als alumnes de 

famílies socioeconòmicament vulnerables, amb necessitats 

especials o dif icultats en l’aprenentatge. 

  

 
61. Adaptar els programes d’acollida a la situació post crisi 

sanitària. 
  

 

SERVEIS A LES 

PERSONES: 

 

GENT GRAN, 

JOVENTUT,  

INFÀNCIA, 

ADOLESCÈNCIA... 

21. Impulsar una campanya per a la gestió emocional de 

nens i adolescents. 
  

 

32. Col·laborar en la represa de les sessions d’estimulació 

precoç i rehabilitació funcional als centres públics i 

concertats (DAPSI), garantint la neteja de l’espai i les 

mesures EPI del personal i de les famílies usuàries. 

  

 
33. Quan es disposi d’informació s’elaborarà d’un pla de 

desescalada específ ic pels centres d’oci infantil i juvenil.  
  

 

42. Es continuarà garantint l’acompanyament a les persones 

en l’accés a la informació i la tramitació de 

l’empadronament. 

  

 
45. Ampliació del programa d’activitats per a l’Estiu 2020 de 

persones grans. 
  

 46. Reforç del Servei de Teleassistència en gent gran.   

 

47. Impuls d’una Taula de residències de la Gent Gran a la 

ciutat. 
  

 
48. Campanya informativa en relació amb la nova 

normalitat, a f i de conscienciar de sortir al carrer sense por. 
  

 
49. Seguiment telefònic a tota la gent gran sola per detectar 

possibles nous casos d’aïllament.  
  

 50. Realització d’activitats de gestió emocional en gent gran.   

 
51. Posar en marxa noves formacions en noves tecnologies 

per a gent gran. 
  

 52. Celebració del Dia Internacional de la Gent Gran.   

 

53. Continuar insistint en la petició d’informac ió a la 

Generalitat en relació amb el seguiment de la situació de les 

residències del municipi. 

  

 

54. Implementar activitats que garanteixin la pràctica 

esportiva per a Gent Gran, una vegada passi el 

confinament. 

  

 
55. Valorar la possibilitat d’obrir casals i centres cívics a 

l’agost si la situació ho permet. 
  

 

56. Treballar per incorporar Cerdanyola a la Xarxa de 

Ciutats Amigables amb la Gent Gran.  
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FEMINISME I 

LGTBI  

57. Assegurar la prestació d'assessorament i atenció a 

dones i la coordinació entre els agents que intervenen en 

els protocols d'actuació durant el mes d'agost. 

  

 
58. Continuar insistint amb campanyes de conscienciació i 

protecció de la dona contra violències masclistes. 
  

 

TEI XIT 

ASSOCIATIU I 

DINAMITZACIÓ 

SOCIAL 

16. Fer seguiment de la xarxa de voluntariat per continuar 

donant resposta ràpida a les necessitats dels veïns i veïnes, 

sobretot en relació amb qüestions d’acompanyament i 

desplaçaments. 

  

 
17. Es revisaran i reforçaran els convenis amb el Tercer 

Sector a f i de respondre a la crisi sanitària 
  

 

60. Dur a terme un reconeixement als treballadors i 

voluntaris que han jugat un paper transcendental en 

aquesta crisi. 

  

 

HABITATGE 

37. Posar en marxa una campanya de captació d’habitatge 

per a la borsa de lloguer. 
  

 
39. Activació de pisos de lloguer per a allotjament temporal 

per a persones en situació d’emergència habitacional. 
  

 

40. Activació del projecte sensellarisme, a allotjament 

temporal per a persones en situació d’emergència 

habitacional. 

  

 41. Es posarà en marxa la Taula d’Habitatge.    

 
43. Se seguirà revisant els requisits d’accés a habitatges 

socials a f i de respondre a la nova situació. 
  

 

ESPAI PÚBLIC  

I MOBILITAT 

101. Les principals vies de la ciutat es reservaran per als 

vianants els caps de setmana fins a nou avís, per guanyar 

espai per a la població en detriment del vehicle privat, amb 

l’objectiu de garantir que la ciutadania pugui passejar de 

manera segura en espais prou amples per mantenir la 

distància interpersonal. 

  

 
102. Es continuarà insistint en la desinfecció a fons de 

carrers i equipaments de màxima afluència. 
  

 

103. Se senyalitzaran oportunament, sempre que sigui 

possible, les recomanacions de les autoritats sanitàries a 

carrers i equipaments. 

  

 

SOSTENIBILITAT 

AMBIEN TAL I 

TRANSICIÓ 

ENERGÈTICA 

89. Impulsar campanyes d’economia mediambiental verda.   
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23.  Mollet del Vallès 

 

Ajuntament de Mollet del Vallès 

Comarca Vallès Oriental Habitants (2019) 51.318 hab 

Iniciativa 
Pla per a la protecció social, la reactivació econòmica i l’impuls de 

l’ocupació. Més de 100 mesures per pal·liar els efectes de la covid-19 

Tipus d’iniciativa Pla Local Data aprovació/inici juny 2020 

Press. destinat (2020) 1,5M Press. destinat (2021)  

Fonts d’informació 

Web municipal - coronavirus 

Document-Pla de protecció social, reactivació econòmica i impuls a l’ocupació covid19 

(eixos d’actuació) 

Documents - + de 100 mesures per pal.liar els efectes de la covid19 (p1) (mesures) 

Documents - + de 100 mesures per pal.liar els efectes de la covid19 (p2) 

Documents - + de 100 mesures per pal.liar els efectes de la covid19 (p3) 

Documents - + de 100 mesures per pal.liar els efectes de la covid19 (p4) 

Notícia – Paquet de mesures d’ajudes econòmiques covid19 (17-04-2020) 

Notícia – Declaració Institucional pel covid19 (10-04-2020) 

Notícia – 1,5M€ pel Pla de protecció i reactivacoió econòmica (05-05-2020) 

Notícia – A Mollet, ningú es queda enrere (hi consten dades del pla de xoc inicial 

durant confinament) 

Agents implicats i 

governança 

Signants Tots els grups polítics municipals 

Direcció/coordinació 
Ajuntament – Comissió Tècnica d’Emergències de la 

Covid19 

Participació  

Relació de mesures i actuacions implementades 

Dest. Temàtica Mesura Temporalitat Pressupost 

 OBSERVACIONS 

- L’apartat web de dicat al coronavirus té tant informació en 

general (d’altres administracions) de la pandèmia com la 

informació municipal. S’hi pot trobar el document del Pla i 4 

pdfs diferents amb les mesures establertes. No tenen cap 

web específ ica de covid19 amb la relació de les mesures i 

el seu assoliment. 

- Ni al document del Pla ni als documents de les mesures 

no consta la temporalitat prevista per a cada mesura ni el 

pressupost econòmic. 

Moltes de les accions que consten com a mesures són 

dades, informacions o tramitacions. Hi ha confusió en 

aquest sentit. 

Pla de xoc 

(durant estat 

d’alarma – 

maig 2020) 

 

Pla local 

(a partir de 

maig – post 

confinament) 

Pla de xoc = 

200€ 

 

Pla local = 

1,5M€  

 

SEGUIMEN T DEL 

PLA I 

TRANSPARÈNCIA 

22- Creació de comissions de seguiment per a la pressa 

de decisions durant l'estat d'alarma 
Pla local  

 

SIMPLIFICACIÓ 

ADMINISTRATIVA 

I GESTIÓ DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

1- Pla de protecció social i reactivació econòmica per a 

les famílies més vulnerables, comerç de proximitat, 

autònoms i petites empreses, i foment de l'ocupació dins de 

les competències municipals 

Pla local 

 

 

38- La Junta de Portaveus aprova per unanimitat 

destinar tots els recursos i les fórmules necessàries per 

establir mesures de protecció social i recuperació 

econòmica 

 

 

39- La Junta de Portaveus dona suport unànime al 

decàleg de la FMC i l'ACM  per a la recuperació 

socioeconòmica dels ens locals 

 

 

40- Missatges de solidaritat amb ciutats agermanades i 

amb un vincle estret amb Mollet, i a tot tipus de personal i 

col·lectius que ens protegeixen i garanteixen els serveis 

essencials 

 

 
41- Mediació amb altres administracions  per garantir tot 

el necessari per combatre la pandèmia 
 

https://www.molletvalles.cat/continguts/actualitat/covid19-a-mollet/
https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/Pla-de-Proteccio-i-Reactivacio-Economica2.pdf
https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/+100-mesures-COVID4.pdf
https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/+100-mesures-COVIDp3-2.pdf
https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/+100-mesures-COVIDp3-1.pdf
https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/+100-mesures-COVID-p4.pdf
https://www.molletvalles.cat/continguts/actualitat/notcies/show/3956
https://www.molletvalles.cat/continguts/actualitat/notcies/show/3988
https://www.molletvalles.cat/continguts/actualitat/notcies/show/4014
https://www.molletvalles.cat/continguts/actualitat/notcies/show/4098


 

 

 
Recull de Mesures de Reactivació econòmica i social Covid19 / gener 2021 / Ajuntament de Mataró 

 

185 

Aquest projecte est à subvencio nat pel Servei Públic d’Ocupaci ó de Catalunya p er a l'elabor ació i l'execució dels plans de re activació  
socioeconò mica COVID-19 , re gulats al Capít ol II d el Decre t Llei 16/20 20, d e 5 de m aig, d e mes ures  urg ents co mplem entà ries en  mat èria  

de transpa rència, aju ts de caràcte r social, contr actació i mobilitat pe r fer fron t a la COVID-19, finançat amb cà rrec als fons re buts de l 

Servicio Público de Emple o Estatal i el FSE.  

 

42- Ban municipal per demanar responsabilitat i 

comprensió a tota la ciutadania per la situació 

d'excepcionalitat 

 

 

45- Elaboració d’un protocol municipal de 

desconfinament dels serveis públics , per estar preparats 

per quan la situació millori i sigui possible 

 

 

46- Celebració d'un ple extraordinari per tractar 

mesures de caire econòmic i de cobertura social per 

combatre la situació excepcional que vivim 

 

 

48- L’Ajuntament, els sindicats i el món empresarial 

demanen a Salut els recursos necessaris per l'Hospital i 

debaten noves mesures de caire econòmic i social 

 

 

49- Mollet se suma als 10 dies de dol en record a les 

víctimes de la Covid-19 i les banderes de la pl. Major i de 

la pl. Prat de la Riba onegen a mig pal 

 

 
77- Reforç dels canals i serveis d'atenció telefònica de 

l’Ajuntament 
 

 

82- Habilitació de diferents canals específics per 

resoldre dubtes i per informar  amb tot detall i al moment 

a tota la ciutadania que ho precisi 

 

 

85- Generació de continguts i notícies per a informar. 

Entrevistes i especials directes amb l'alcalde, dins dels 

Serveis Informatius de Ràdio Mollet i Vallès Visió per 

atendre les trucades de la ciutadania i informar de la última 

hora 

 

 

AJUTS 

ECONÒMICS I 

FINANÇAMENT 

ajudes al sector empresarial per a la contractació de 

persones en atur. 

Pla de xoc 

 

 • Ajudes directes  de f ins a 250 euros.  

 • Increment dels supòsits de subvenció de l’IBI.  

 
• Increment dels supòsits de la subvenció municipal pel 

pagament del lloguer  passant de 100 a 150 euros d’ajuda. 
 

 

• Ajut de 200 euros al comerç i serveis locals si la seva 

activitat s’havia suspès durant l’Estat d’alarma, i de 100 

euros si es tracta d’una activitat no suspesa i no essencial 

que hagi vist reduït els ingressos en un 50%. 

 

 

2- Pla per a la protecció social, la reactivació econòmica 

i l’impuls de l’ocupació que donarà ajut a més d’11.000 

famílies i 1.000 comerços i serveis de la ciutat 

Pla local  

 

 

15- Priorització del pagament de les factures 

d’autònoms i petits i mitjans comerços  per tal de dotar-

los de liquiditat  

 

 

20- Modificació bases de pressupost per poder atorgar 

subvencions a escoles per a la celebració de casals d'estiu 

2020 

 

 

21- Obertura, en breu, del termini per poder demanar les 

subvencions  a totes les entitats de la ciutat perquè puguin 

acollir-se quan abans. 

 

 
52- Priorització del pagament de les subvencions a les 

entitats socials 
 

 54- Distribució de prop de 1.270 targetes moneder  

 

55- L'Ajuntament pagarà les beques menjador 

municipals , com a complement de la decisió adoptada per 

la Generalitat 

 

 
66- Tramitació de més de 200 ajudes a famílies  a través 

de l'Oficina d'ajuts Covid-19 
 

 99- Del 2 d’abril al 13 d’abril servei de bus gratuït  

 

FISCALITAT 

• Eximir de la taxa d’ocupació de taules i cadires  des de 

l’inici de l’estat d’Alarma i f ins a f inal de l’any 2020. 
Pla de xoc 

 

 
• Eximir de la taxa de recollida de residus comercials 

des de l’inici de l’estat d’Alarma i f ins a f inal de l’any 2020. 
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• Pròrroga del calendari fiscal per afavorir la reactivació 

econòmica i el suport a les famílies més vulnerables. 
 

 

• Taxa escola bressol: Si en el moment de la preinscripció 

un o dos dels progenitors estaven en un ERTO, atur o 

autònom que com a conseqüència de la COVID-19 hagi vist 

davallar els seus ingressos, se’ls hi aplicarà el varem de la 

tarifació social de l’escola bressol que els hi pertoqui, pels 

ingressos que acreditin tenir durant el mes de març, abril i 

maig. 

 

 

• Taxa Aigua: A partir del cobrament del segon trimestre, 

aquelles famílies que estiguin en atur o en un ERTO o 

autònoms que han vist reduït els seus ingressos com a 

conseqüència de l’Estat d’Alarma, se’ls hi aplicarà la 

bonif icació del 95% de la taxa de l’aigua, si complien els 

requisits amb els seus ingressos de març, abril i maig.  Se’ls  

hi aplicaria aquesta reducció del 95% en cada trimestre, 

mentre que compleixin els requisits i per tant serà revisable 

trimestre a trimestre. 

 

 

• Taxa Escombraries: A les famílies que estiguin en un 

ERTO o autònoms que hagin vist reduït els seus ingressos 

com a conseqüència de l’Estat d’Alarma, si amb els  

ingressos de març, abril i maig compleixen els requisits, 

se’ls hi aplicarà la tarifa reduïda de 3,32 euros, revisable 

trimestre a trimestre. 

 

 

3- exempció de quotes: Els usuaris i les usuàries de Ca 

n’Arimon no hauran de fer front a les quotes el temps que 

l’equipament estigui tancat 

Pla local 

 

 

8- Particulars, PIMES i autònoms podran fraccionar el 

rebut de l'aigua en 6 mesos sense interessos. A més 

s'aplicarà el 50% de rebaixa del cànon de l'aigua aprovat 

per l'ACA.  L'Ajuntament continuarà bonif icant el 95% del 

rebut de l’aigua i s’aplicarà una taxa de residus reduïda de 

3,32 € any a totes les famílies vulnerables 

 

 
9- Pla individualitzat per ajornaments o fraccionaments 

de tributs municipals, sense recàrrecs 
 

 

10- Aprovació d'un nou calendari fiscal que endarrereix 

el termini de pagament de tributs, taxes i preus públics. No 

es cobraran per aquelles activitats que no s’han pogut 

realitzar, acompanyat de bonif icacions f iscals per a famílies 

vulnerables i per al sector comercial i de serveis de la ciutat 

 

 

11- Exempció del tribut de residus comercials a 

comerços o establiments de restauració des de l’Estat 

d’Alarma fins a la resta de l’any 2020 

Pla local 

Fins 

desembre 

2020 

 

 
12- Exempció del pagament de la taxa de terrasses  des 

de l’Estat d’Alarma fins a la resta de l’any 2020 
 

 
13- Exempció de la taxa als paradistes del mercat 

setmanal del dimarts que hagin vist suspesa l’activitat 

Pla local 

 

 

17- L’Ajuntament eximeix a les famílies del pagament de 

la quota de les escoles bressol municipals  durant el 

temps que aquestes estiguin tancades. Aplicació de 

tarifació social, revisable trimestralment, a famílies en 

ERTO o atur com a conseqüència de la COVID-19 

 

 98- Suspensió del pagament de la zona blava (gratis)  

 

DIGITALITZACIÓ I 

CONNEXIÓ 

16- S’inicia un pla de suport als comerços i 

professionals  de la ciutat de formació on-line i 

assessorament individualitzat per fomentar l’e-commerce 

Pla local 

 

 
78- Tràmits en línia les 24 h del dia a través de la seu 

electrònica 
 

 
81- Adequació de la web municipal prioritzant tot el que fa 

referència al Coronavirus 
 

 

83- Informació actualitzada a través de les xarxes 

socials , tots els dies i a totes hores, de tota la informació 

referent al Coronavirus 
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84- Edició i difusió del butlletí digital "L'Ajuntament a 

CASA" especial COVID-19 
 

 

EMPRESA, 

TEI XIT 

PRODUCTIU, 

INDÚSTRIA 

4- Reforç de l'atenció i assessorament a autònoms, 

empresaris i ciutadans 

Pla local 

 

 

14- Pla de reactivació econòmica pel teixit productiu per 

a després d'aquesta emergència. Campanya de 

sensibilització conjuntament amb els agents econòmics 

locals per promoure el consum de productes de proximitat i 

l’economia local 

 

 

91- El Servei municipal d’empresa i emprenedoria, situat 

al Mollet Hub, fa atenció presencial amb cita prèvia des de 

l’1 de juny 

 

 

COMER Ç, 

RESTAURACIÓ, 

CONSUM 

6- L'Ajuntament ha habilitat un mapa interactiu amb els 

negocis de la ciutat que ofereixen productes i serveis de 

primera necessitat i que també poden fer encàrrecs i/o 

repartiment a domicili 

Pla local 

 

 

19 Amb l’entrada a la fase 1, les terrasses autoritzades i 

que compleixen els requisits de les autoritats sanitàries 

poden reobrir de 7 a 23 h 

 

 26A- Anul·lació del mercat setmanal ambulant  

 

36- Campanya informativa prèvia i una desena de 

denúncies a establiments i clients per incomplir les mesures 

de seguretat establertes a les terrasses 

 

 

TURISME,  

CULTURA, 

ESPORT 

26B-Anul·lació d'activitats, festes, fires i esdeveniments 

culturals municipals 

Pla local 

 

 44- Mollet s’afegeix a la campanya "Sant Jordi al Balcó"  

 

79- Posada en marxa del programa municipal en línia 

"Oci a casa. Gaudeix sense risc", reconegut com a bona 

pràctica per la Unió Europea, i amb més de 17.000 

visualitzacions d’oci on-line 

 

 
92- El Museu Municipal Joan Abelló va reobrir al públic el 

4 de juny Pla local 

Juny 2020 

 

 
93- La Biblioteca de Can Mulà va tornar a obrir l’1 de juny 

fent serveis de préstec 
 

 

OCUPACIÓ, 

FORMACIÓ, 

INSERCIÓ 

• Increment de contractació de persones en el plans 

d’ocupació municipals i 
Pla de xoc  

 
5- Ampliació del servei d'atenció telefònica dels serveis 

municipals d'ocupació 

Pla local 

 

 

7- Creació i difusió de continguts útils i de formació per 

a autònoms, empresaris i emprenedors, així com 

relacionats amb les TIC i la innovació 

 

 

18- El Servei Municipal d’Ocupació i el d’Emprenedoria 

han fet més de 8.900 atencions des de l’inici de l’Estat 

d’Alarma 

 

 

90- El Servei municipal d’inserció laboral, situat a EMFO 

c. Riera, fa atenció presencial amb cita prèvia des de l’1 de 

juny 

 

 

EDUCACIÓ 

63- L’Ajuntament ajuda als centres educatius en el 

repartiment de material escolar  a l'alumnat en situació de 

vulnerabilitat 

Pla local 

 

 

64- L'Ajuntament manté tancades provisionalment les 

Escoles Bressol Municipals mentre el Departament 

d'Educació mantingui les actuals condicions de reobertura 

que ha fet públiques 

 

 

88- S’obre el període de preinscripcions de l’Escola 

Municipal de Música i Dansa de Mollet, a les que es pot 

fer visita virtual (Dansa, a partir del 21 de maig i Música, a 

partir del 27 de maig) 

Pla local 

Maig 2020 
 

 

89- S’obre el període de preinscripcions de l’Escoles 

Bressol de Mollet, a les que es poden fer visites virtuals (a 

partir del 8 de juny) 

Pla local 

Juny 2020 
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Aquest projecte est à subvencio nat pel Servei Públic d’Ocupaci ó de Catalunya p er a l'elabor ació i l'execució dels plans de re activació  
socioeconò mica COVID-19 , re gulats al Capít ol II d el Decre t Llei 16/20 20, d e 5 de m aig, d e mes ures  urg ents co mplem entà ries en  mat èria  

de transpa rència, aju ts de caràcte r social, contr actació i mobilitat pe r fer fron t a la COVID-19, finançat amb cà rrec als fons re buts de l 

Servicio Público de Emple o Estatal i el FSE.  

 

SALUT,  

EMERGÈNCIA 

SOCIAL I 

SANITÀRIA 

28- Repartiment de milers de mascaretes  al transport 

públic, a les residències i a les entitats socials per a 

equipaments i persones amb més risc de contagi, i per als 

infants de les famílies especialment vulnerables de la ciutat 

Pla local 

 

 

58- Intermediació per recollir i repartir les donacions del 

material per a l’Hospital de Mollet que ofereixen les 

empreses del Baix Vallès  

 

 

59- L’Ajuntament no malbarata els aliments  que podrien 

caducar a causa del confinament i els distribueix entre les 

famílies més vulnerables 

 

 
61- S’han fet 20 compres per a abastir al banc 

d’aliments , i s’ha mediat en donacions d’empreses 
 

 

62- El Moll Petit, el restaurant del Centre de Serveis El 

Lledoner, que ofereix un servei d'àpats socials, reobre amb 

cita prèvia, menjar per emportar i servei a domicili, donant 

prioritat a persones jubilades i pensionistes. 

 

 

SERVEIS 

SOCIALS I 

VULNERABILITAT 

50- Reforç del Servei d'Assistència Domiciliària (s’ha 

atès a 263 usuaris/es) 

Pla local 

 

 

51- Reforç dels Serveis Socials. Més de 2.900 persones 

reben algun tipus d’ajut directe o indirecte a través de 

Serveis Socials. Ampliació del seguiment per a les persones 

usuàries dels Centres de Dia de Gent Gran, i a les persones 

usuàries i treballadores del IMSD 

 

 
65- Més de 800 teleassistències  des que va decretar-se 

l'estat d'alarma 
 

 
95- Atenció presencial de Serveis Socials amb cita 

prèvia al CC l'Era i al CIRD Joana Barcala 
 

 

SERVEIS A LES 

PERSONES: 

 

GENT GRAN, 

JOVENTUT,  

INFÀNCIA, 

ADOLESCÈNCIA... 

76- Posada en funcionament de l’Oficina d’Ajuts Covid-

19 

Pla local 

 

 

80- Difusió a través del Servei Municipal de Mediació 

Comunitària, de consells per facilitar una bona convivència 
 

 
86- Proposta a Vallès Visió per incrementar les accions i 

la programació dirigida als infants 
 

 
87- S’ha donat resposta a més de 10.000 consultes 

ciutadanes 
 

 

94- Atenció presencial amb cita prèvia a l’OAC, l’OMIC, 

l’OLH, l’OFIM i l’Oficina d'Acollida a partir de dilluns 8 de 

juny Pla local 

Juny 2020 

 

 

96- Atenció presencial amb cita prèvia al Centre de 

Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) a 

partir de dilluns 8 de juny  

 

 
FEMINISME I 

LGTBI  

97- Atenció presencial amb cita prèvia al Servei 

d’Informació i Assessorament a les Dones (SIAD)  a 

partir de dilluns 8 de juny 

Pla local  

 
TEI XIT 

ASSOCIATIU I 

DINAMITZACIÓ 

SOCIAL 

54- Posada en marxa la Xarxa Suport Covid-19 per 

atendre diferents necessitats de la ciutadania Pla local 
 

 57- Creació d'un registre de voluntariat  

 

HABITATGE 

56- L’Oficina Local d’Habitatge  ha gestionat d’ofici les 

ajudes de lloguer a majors de 65 anys 

Pla local 

 

 

60- Creació d’un apartat específic al web municipal per 

resoldre els dubtes generats en matèria d’habitatge 

durant l'actual estat d'alarma i ampliació dels canals 

d’informació 

 

 

ESPAI PÚBLIC I 

MOBILITAT 

23- Més de 5.000 controls a vehicles i a persones  per 

garantir el compliment de les restriccions 

Pla local 

 

 
24- Més de 1.100 sancions  de tots els cossos de seguretat 

a Mollet per saltar-se les restriccions 
 

 
25- Tancament d'espais, equipaments i serveis  no 

essencials 
 

 

27- Cerca d’un espai alternatiu per a què el mercat 

setmanal ambulant d’alimentació es pugui reprendre el mes 

de juny complint les mesures de seguretat de les autoritats 
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Servicio Público de Emple o Estatal i el FSE.  

sanitàries 

 
29- Tancament de parcs, àrees de jocs infantils i fonts 

públiques 
 

 

30- Dispositius especials de la Policia Municipal per 

informar i vetllar pel compliment de les condicions 

establertes amb motiu de la sortida de més persones al 

carrer 

 

 

31- Obertura dels Parcs de Can Mulà i de la Plana Lledó 

en el seu horari habitual de 9 a 21 h, de dilluns a diumenge, 

des de l’1 de juny 

 

 
32- Obertura del Cementiri en el seu horari habitual: 

feiners de 10 a 13 h i de 16 a 19 h i festius de 10 a 13 h 
 

 

33- Reobertura de la pista municipal d’Atletisme des del 

25 de maig. Per poder fer-ne ús cal fer reserva d’hora 

prèviament 

Pla local 

Des del 25 de 

maig 

 

 
34- Gaietà Vínzia es carrer per a les persones  divendres 

tarda, dissabte i diumenge 

Pla local 

 

 35- Reobertura dels correcans de la ciutat  

 
37- Reobertura del Centre especial de Treball Taller 

Alborada des de l'1 de juny 
 

 
43- S’amplia la suspensió de totes les activitats 

previstes a la via pública al mes de juny 
juny  

 

47- Mollet cedeix el Mercat Vell per garantir les 

donacions de sang a Catalunya durant la crisi de la Covid-

19 

Pla local 

 

 

67- Desinfecció (diària) de contenidors i carrers 

(calçades i voreres, a tots els barris, amb camió 

cisterna i màquines a pressió) que donen accés a 

l’Hospital, CA Ps, residències, farmàcies, mercat municipal, i 

a comerços i botigues d’alimentació obertes. També a llocs 

de difícil accés i concorreguts com baranes o marquesines 

de bus amb equips portàtils. El Consorci de Residus ha 

desinfectat, en profunditat, els contenidors de recollida 

selectiva i l’empresa Verdmon ho ha fet a les entrades de 

les residències o de la comissaria de la Policia Municipal 

 

 
68- Reforç i complement de la desinfecció a càrrec de 

l'UME 
 

 
69- Instal·lació de contenidors individuals a les portes 

d’alguns comerços  perquè la gent pugui llençar els guants 
 

 
70- Neteja diària de ls busos urbans amb canons d’ozó 

per garantir la seva desinfecció 
 

 

71- Realització de les desinfeccions internes a les 

residències , tal i com es va demanar a la Generalitat de 

Catalunya 

 

 

72- S’han començat a fer desinfeccions en profunditat a 

espais públics i al voltant d’escoles, i desinfeccions 

interiors d’espais que ara estan tancats, com equipaments 

municipals i centres escolars 

 

 
73- Reactivació del servei gratuït de recollida de mobles 

i voluminosos 
 

 74- Reobre la Deixalleria  

 
75- Reforç dels serveis de manteniment i 

condicionament de l’espai públic 
 

 
99- El bus urbà circula amb horaris d’agost, per reservar 

conductors per garantir el servei en cas de necessitat 
 

 
100- El conductor d’autobús no fa venda de bitllets, cal 

comprar-los als estancs, quioscos i màquines expenedores 
 

 

101- El Servei de Taxi continua actiu amb vehicles en 

reserva per poder garantir la prestació del servei en tot 

moment 
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