PLA DE RECONSTRUCCIÓ SOCIAL I ECONÒMICA
MESURES DE XOC I D’URGÈNCIA

Mesures de xoc aprovades ja en execució
Altres mesures d’urgència aprovades a la taula i d’implantació pròxima

Mataró, juliol de 2020

MESURES DE XOC EN EXECUCIÓ

1. MESURES DE XOC ECONÒMIQUES
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.
• Els resultats de l’enquesta permetran segmentar les necessitats de les empreses i dur a
terme accions més personalitzades i detallades per a cada segment i, d’aquesta
manera, donar resposta a les necessitats de les grans empreses del municipi.
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.
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 (Informes en 24h / Oficina municipal).
• Monitorització en remot (prèvia acceptació dels comerços) d’establiments amb
potència instal·lada de menys de 50kw (i de menys de 15kw si es tracta d’Endesa) i
comptadors electrònics.
4. Distribució de guia de bones pràctiques
• Distribució d’una guia de bones pràctiques amb la descripció exhaustiva de mesures
per tal de que els empresaris les considerin a l’hora de reobrir els seus establiments al
públic.
• La intenció és dotar als empresaris de pautes clares a seguir per reobrir els seus
negocis i donar seguretat als compradors.
• És una mesura prèvia al protocol per un establiment segur.
5. Protocols d’autoavaluació per establiments segurs
• Protocol establiment segur 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. No representen cap certificació oficial
(inexistents) sobre espais lliures de la covid-19.
6. 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.
• Simplificar els processos d’atorgament de llicencies i permetre tràmits via online.
• Garantir l’ampliació de la capacitat de les terrasses, habilitant temporalment nous
espais i tancant al tràfic determinats carrers.

•

Per aquells establiments que no es pugui augmentar l’espai per tal que puguin
mantenir la capacitat, estudiar la reducció de la taxa.

7. 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.
• 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.
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 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,
diversificació-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.
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
específic d’agents facilitadors, cívics i d’inspecció per donar suport a la reactivació
econòmica.
10. Fiscalitat Resilient: flexibilitat i adaptació impositiva
 Amb l’objectiu de minorar les càrregues fiscals entre els sectors econòmics de Mataró
aquesta mesura preveu mantenir i/ampliar les mesures de flexibilitat fiscal i
compensacions en taxes i preus públics per aquells sectors i activitats més afectats per
la crisi.
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.

2. MESURES DE XOC SOCIALS
1. 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.
 Creació d'un servei d'habitatge tutelats de transició.
 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).
 Previsió augment del nombre de Prestacions Econòmiques d'Urgència Social vinculats
a temes d'habitatge.
 Mobilització d'habitatge buit per generar habitatge social i evitar ocupacions (diferents
mesures).
2. 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.
 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.
3. 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.
 Increment de les partides de beques per complement menjador escolar.
4. 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.
5. 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).
6. 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.
 Cap estudiant sense Internet.

7. 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.
8 . 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.
9. Crear programes de suport al sector cultural
 Creació d’una línia de suport al sector cultural a fi de reactivar-lo , fomentant
l’exhibició cultural i la col·laboració amb el comerç local per la dinamització
econòmica.
10. 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.
 Afavorir l'accés a l'activitat esportiva a les famílies vulnerables afectades per la crisi
ocasionada per la Covid.

ALTRES MESURES D’URGÈNCIA APROVADES D’IMPLANTACIÓ PROPERA

3. MESURES D’URGÈNCIA ECONÒMIQUES
1. 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).
 L’aparcament com a element facilitador.
 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.
 Facilitar la digitalització del sector.
 APP per a la millora de la seguretat.
2. 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.
3. 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 específics).
4. 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).
 Bonificacions per a la contractació.
5. Mesures genèriques Transversals
 Reclamació d'ajudes de finançament per a municipis al governs autonòmics i de l’estat.
 Pla per a l’adaptació dels equipaments municipals vinculats a l’atenció de l’activitat
empresarial al teixit productiu per oferir serveis presencials amb seguretat quan
aquests s’obrin a la ciutadania.
 Visibilització d’iniciatives solidàries d’empreses i entitats locals arran de la COVID19.
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 identificar elements clau de transformació i acompanyar
a les empreses en el seu procés de canvi. Alhora també dona suport a la revisió del
model en aquelles empreses en traspàs o que deriven d’un projecte de reempresa per
alinear-les amb els reptes de futur.

4. MESURES D’URGÈNCIA SOCIALS
1. 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.
 Línies d’estímuls directes significatius per rehabilitació d’habitatges, si es destinen a
lloguer social.
2. Mesures vinculades a revertir efectes de la crisi en la planificació de serveis bàsics i en les
persones
 Pla de recuperació sanitària + Atenció psicològica.
 Creació d’una línia de suport al sector cultural a fi 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.
Els ajuts s’atorgaran mitjançant un criteri que combinarà el nivell de la renda familiar,
l’impacte generat a causa de la COVID-19 i el recorregut acadèmic.

