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1. Introducció 
 
La conjuntura actual provocada per la pandèmia del COVID-19 ha comportat, 

a banda de la incidència en el sistema de salut i la seva atenció a les persones, 

i la mateixa afectació sobre la ciutadania, un trasbals en tots els sectors 

(comerç, cultura, ocupació, esports, educació,...) i sobre les persones, que 

han vist com els efectes de la COVID-19 ha incidit greument la seva economia 

i les relacions quotidianes. 

 
L’Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, ha d’actuar, 

com no pot ser d’una altra manera, a favor dels seus conciutadans i 

conciutadanes, creant i gestionant el recursos a favor d’una reactivació 

econòmica i social que apaivagui el màxim possible els efectes d’aquesta crisi. 

 
Les mesures que s’inclouen en aquest pla inclou tant les que tenen un sentit 

de racionalització dels serveis adequant-se a la nova realitat i les que tenen 

un efecte econòmic directa sobre l’economia i la ciutadania locals. A banda, 

es continuaran els serveis i gestionant les prestacions que ja formen part de 

l’actuació municipal, reconfigurant o reforçant-los segons siguin les 

necessitats que pugui haver-hi en cada moment. 

 
Per tant, és un pla dinàmic, que es pot anar adaptant a la realitat per donar 

resposta a les necessitats d’aquells col·lectius més vulnerables i els que han 

patit de forma més directa la crisi. 

 
 

 
Sant Pere de Vilamajor, maig de 2020 



 

 

2. Àrea d’Alcaldia 

2.1 Comunicació 
 

• Comunicació encaminada a reactivar i dinamitzar l’activitat 

econòmica i de compra de proximitat, fomentant així l’economia 

comarcal 

• Creació d’una nova web del CSETC enfocada a la informació i 

assessorament específic en el context del COVID, disponible a mitjans 

de juny. 

 

2.2 Seguretat Ciutadana 
 

• Adequació del servei de la Guàrdia Municipal en l’aplicació de les 

mesures dictades per les autoritats sanitàries, garantint els drets de la 

ciutadania sense deixar de banda el necessari compliment de les 

normes de conducta i convivència de la comunitat. 

• Adequació del sistema informàtic i de telecomunicacions de les 

dependències municipals de la Guàrdia per donar una connectivitat 

total amb les oficines de l’Ajuntament i un millor servei telefònic.  

 

3. Àrea d’Organització i Govern Obert 

3.1 Hisenda 
 

• En l’àmbit dels ingressos del pressupost municipal, supressió per a 

aquest 2020 de la taxa d’ocupació de via pública per a les terrasses 

de bars i restaurants. 

• Ajornament del termini de pagament de l’Impost de Béns Immobles 

(IBI), de l’Impost de Vehicles de tracció mecànica (IVTM), i de la Taxa 

de Residus. 

• Adequació del pressupost municipal en base a la previsió de tots 

aquells ingressos estimats inicialment en el pressupost i que no 

seran efectius: escoles bressol municipals, quotes centre cívic,... 

• Reducció del 50% de l’impost vinculat al consum d’aigua (cànon aigua) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Desenvolupament de l’Organització 
 

• Implementació del teletreball i suport a treballadors i treballadores en 

el desenvolupament de les seves tasques i prestació de serveis a 

favor de l’atenció a la ciutadania. 

• Implementació de les Juntes de Govern Local de forma telemàtica 

per garantir el funcionament de l’activitat de l’Administració i el 

Govern. 

• Modificar la ubicació de la Sala de Plens Municipals a La Fàbrica per 

tal de garantir les distàncies de seguretat i seguir oferint als ciutadans 

l’assistència als Plens.  

 

4. Àrea de Drets Socials i Habitatge 

4.1 Habitatge  
 

• Ajut pel pagament del lloguer de l’habitatge habitual, per a persones 

en situació de vulnerabilitat provocada per la pandèmia del COVID-19. 

o Termini: del 19 de maig fins el 30 de setembre de 2020 o fins 
l’exhauriment de la partida pressupostària.  

• Comunicació del C10-Ajuts al lloguer MITMA i C10-BIS-Ajuts al 
lloguer persones grans. 

o El termini de presentació comença a partir de l’endemà de la 
publicació de la Resolució de la convocatòria, el 28 de maig de 
2020 i s’estén fins al 3 de juliol de 2020. 

• Augment de l’atenció de l’Oficina d’atenció d’habitatge del Baix 

Montseny, per donar resposta, a l’increment de la demanda 

d’informació, orientació i tramitació d’ajuts, prestacions tant per part 

del Govern de l’estat com de la Generalitat. 



 

4.2 Serveis Socials 
 

• Convocatòria  d'ajuts escolars Municipals de menjador, material i llibres 

escolars 2020-2021 

o Fins el 26 de juny es poden demanar les beques municipals de 

menjador escolar i els ajuts de material i llibres pel curs escolar 

2020 -2021 

• Repartiment de les targetes moneder entre les famílies que tenien 

beques menjador per garantir l’aliment als infants més vulnerables. 

• La Wamba: Casal d’estiu. Es tracta d’una sèrie de tallers d’educació 

socioemocional repartits en 4 setmanes per a famílies especifiques de 

Serveis socials, tallers de creixement personal per a infants menys 

afavorits tant a nivell econòmic, social com psicològic.  

• Repartiments dels vals d’aliments durant els mesos de Abril, Maig i 

Juny a les famílies més vulnerables. 

• Col·laboració amb la Teranyina Solidària per portar a les famílies 

aliments . 

• Col·laboració amb la Creu Roja per l’eentrega de Targetes Moneders 

per la compra d’aliments. 

• Programa Diputació de Barcelona: Línia 7 Atenció a persones en 

situació d’especial vulnerabilitat social com a conseqüència de la 

COVID-19. 

• Despesa extraordinària del servei de SAD, ocasionada pel Covid-19, 

bé  perquè les mateixes persones usuàries necessitin un increment del 

servei o perquè s'incorporin de noves per raó de la seva situació de 

vulnerabilitat.  

• Aliments: Despeses (extraordinàries també i associades a la Covid-19) 

destinades a persones i famílies en situació de vulnerabilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Àrea de Desenvolupament Comunitari 

5.1 Educació 
 

• Mantenir la tarifació social en trams a la nostra escola bressol 

municipal i estudiar l’ampliació d’aquests, durant el curs 2020-2021. 

• Suport per a la connectivitat a Internet a diverses famílies, i, en 

col·laboració amb els centres educatius del municipi, repartiment als 

domicilis particulars de les famílies ordinadors portàtils cedits pels 

departament. 

• Establir i reforçar les mesures d’higiene i desinfecció dels centres 

educatius de primària i escola bressol. 

• Treballar conjuntament amb els centres educatius per detectar 

necessitats i veure com poder-hi fer front. 

• Proposta d’una nova Comissió de seguiment de la pandèmia, segons 

les necessitats que manifestin els Centres educatius. 

• Elaborar amb els centres educatius i si aquests ho creuen oportú, un 

codi de bones pràctiques per a l’educació online. 

• Reforçar i ampliar, si s’escau, les beques menjador. 

• Atenció especial, mitjançant l’atorgament de beques, als alumnes en 

situació de vulnerabilitat perquè puguin assistir a activitats 

extraescolars. 



 

 

5.2 Igualtat 
 

• Campanya comunicativa per atenció als casos de violència masclista 

en temps de confinament. 

 
5.3 Formació i Ocupació 

 
• Atenció telemàtica per part del Servei Local d’Ocupació i elaboració de 

materials de consulta online en matèria d’ocupació i formació. 

• Continuïtat de les formacions a distància i seguiment dels alumnes. 

Treballar especialment l’àmbit competencial i amb especial atenció a 

les competències digitals. Atenció telemàtica per part del Servei Local 

d’Ocupació i elaboració de materials de consulta online en matèria 

d’ocupació i formació.  

• Coordinació amb la unitat Desenvolupament Econòmic Local per tal de 

donar una resposta coordinada i amb visió estratègica en el nou 

context. 

• Recollir les inquietuds i necessitats del usuaris del servei per a 

diagnosticar noves demandes i necessitats. 

• Reforçar el Servei Local d’Ocupació de cara a donar resposta a un nou 

context d’augment de la desocupació. 

• Atenció a noves fonts de finançament supramunicipal que s’activin per 

tal de donar resposta als reptes de la crisi del COVID en matèria 

d’ocupació. 

• Redissenyar l’oferta de formació ocupacional i professionalitzadora en 

format en línia o semi-presencial. 

• Revisió del Pla estratègic de Formació i Ocupació adaptat a la situació 

post COVID, amb els següents eixos estratègics: reorientar els serveis 

del FIO en clau de transformació social, ambiental i de gènere, impulsar 

la millora dels processos, fomentar i consolidar el treball en xarxa. 



 

 

5.4 Desenvolupament Local 
 

• Activació de grup de whatsapp per enviar als comerços totes de les 

informacions. 

• Dotar de material de protecció individual als comerços, bars i 

restaurants 

• Signatura de conveni amb Aigües de Catalunya per a facilitar el 

pagament de les factures durant aquests mesos de pandèmia i 

reactivació de l’economia.  

• Suport i difusió de serveis especials dels comerços i parades: 

comandes telemàtiques i servei de domicili. 

• Elaboració de diferents documents informatius específics sobre temes 

de comerç i consum, reculls de normativa, recomanacions de salut, 

subvencions i ajuts a autònoms,.... 

• Difusió i promoció dels productors locals d’alimentació, a través d’un 

vídeo, per promocionar el consum de proximitat i responsable. 

• Implementació de mesures de seguretat al Mercat municipal 

(distàncies, mascaretes, pantalles), i nova reubicació per garantir les 

distàncies de seguretat.  

 

Museu i Turisme 

• Reobertura del Punt d’Informació turístic la Mongia, adequant el local 

a les mesures de prevenció necessàries.  

 

5.5 Participació 
 

• Actuació conjunta amb l’Ajuntament de Sant Antoni per organitzar als 

voluntaris inscrits per donar suport a les demandes de Serveis 

Socials, i Càrites.  

• Repartiment a Centres Sanitaris del material ofert de manera altruista 

per diferents veïns i veïnes. 

• Suport en el repartiment de material per a la confecció de material 

sanitari a les persones voluntàries des de l’entitat Les Teixidores de 

Vilamajor.  

• Cessió d’una sala del Pi Novell per a la instal·lació d’una impressora 

3D, cedida per l’Institut Vilamajor, per a que els voluntaris puguin 

treballar.  

• Repartiment de material i recollida confeccionat per voluntaris 

centralitzat al Sax Sala de Sant Celoni.  

 

 
 



 

 

5.6 Cultura i Festes 
 

• Reunió amb tots els agents culturals per avaluar l’impacte del COVID- 

19 i recollir propostes de futur. 

• Pla d’adaptació d’equipaments culturals a un tercera part de 

l’aforament. 

• Compensar econòmicament els espectacles que anaven a taquilla si 

s’obren els equipaments a un terç del seu aforament. 

• Promoure el manteniment de les activitats culturals programades 

sempre que les mesures de seguretat sanitària ho permetin quan es 

passi a la fase  

• Suport a les companyies que ja estaven programades el 2020 i el 

primer trimestre de 2021, reconfigurant la seva contractació per tal que 

no els suposi un greuge i es pugui assegurar la seva continuïtat. 

• Decidir, conjuntament amb la Regidoria de Festes, si es fa o no la 

Festa Major i en el cas que la decisió sigui afirmativa, repensar-la per 

adaptar-la a la situació actual. 

• Mantenir l’import de les subvencions nominatives i donar suport a les 

entitats per a la seva reformulació, si escau. 

• Donar suport a les activitats que proposi el teixit associatiu i les 

associacions veïnals sempre que les mesures de seguretat establertes 

permetin la seva activitat. 

• Potenciar les actuacions culturals (arts escèniques, música, dansa, ...) 

al carrer. 

 
5.7 Esports 

 
• Mantenir l’import de les subvencions nominatives i donar suport a les 

entitats per a la seva reformulació, si escau. 

• Suport a les activitats esportives ja estaven programades el 2020 i el 

primer trimestre de 2021, reprogramant les dates i així es pugui 

assegurar la seva continuïtat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.8 Gent Gran 
 

• Línia d’atenció 900 excepcional del Servei Local de Teleassistència.  
La contractació d’un servei especial de teleassistència per a les persones 
de més de 65 anys que, per la situació de confinament actual, es trobin en 
situació de vulnerabilitat o en situació de risc i que necessitin ajuda. 

• Serveis Socials de Sant Pere fa seguiment a persones usuàries i fa 
extens el suport a persones majors de 65 anys. 
 

5.9 Joventut 
 

• Fomentar el programa de les Referents d’Ocupació Juvenil, de 

manera telemàtica, per alumnes que necessitin assistència necessitin 

assessorament i acompanyament en el procés de transició del 

sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional   

 

6. Àrea de Territori i Sostenibilitat 

6.1 Territori 
 

• Mantenir una desinfecció de carrer, mobiliari urbà i contenidors de 

forma periòdica, modificant parcialment serveis de neteja viària i de 

brigada actuals. 
 
 

6.2 Transició energètica i activitats econòmiques 
 

• Suspensió de pagament de les llicències de les terrasses (bar i 

restaurants) en la via pública a les diferents fases del desconfinament, 

Més superfície, més seguretat, i assessorar i condicionar l’ocupació 

de la via pública a les terrasses a bars i restaurants. 

• Continuïtat de les mesures d’estalvi i eficiència en els equipaments 

municipals (sobretot escoles i equipaments esportius). 

• Adequar les potències contractades a la situació actual de menor ús 

dels equipaments. 

• Atenció a noves fonts de finançament supramunicipal que s’activin per 

tal de donar resposta als reptes de la crisi del COVID. 


