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PLA DE XOC MUNICIPAL PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA CRISI CAUSADA PER LA COVID-19
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA

ANTECEDENTS
La pandèmia de la Covid-19 ha deixat arreu del món, també al nostre municipi, conseqüències sanitàries, socials i econòmiques.
A més de les mesures urgents adoptades per l’equip de govern des de l’inici de l’estat d’alarma, es va procedir a elaborar un document d’un pla de xoc municipal
per pal·liar els efectes de la crisi causada per la Covid-19.
Durant els mesos de juny i juliol s’han fet reunions entre representants de l’equip de govern, un membre de cada un dels grups de l’oposició, tècnics de
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i agents socials del municipi. Les reunions s’han dividit en tres comissions (social-sanitària; econòmica, d’ocupació i
serveis interns i de territori i mobilitat).

OBJECTIUS I ACCIONS
En el següent document es recullen les accions que s’han acordat de portar endavant durant els pròxims mesos en clau municipal amb l’objectiu de suavitzar la
crisi derivada de l’emergència sanitària mundial causada per la Covid-19.
Moltes d’elles ja estan en procés i/o executades i altres en procés d’execució.
Aquest document es farà públic al portal web municipal de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada un cop hagi estat aprovat pel Ple municipal.
S’anirà actualitzant trimestralment per valorar com han evolucionat algunes de les propostes i projectes del pla de xoc que encara estaven en procés d’execució.
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada destinarà un total de 236.152,47€ a poder dur a terme les accions que podreu trobar en el document adjunt a
continuació.
Tal com van ser les reunions per acordar els punts a tractar, el pla de xoc està dividit en tres àmbits: Social i sanitari; economia, ocupació i serveis interns; i territori i
mobilitat.
LLEGENDA:
ACCIONS EXECUTADES
ACCIONS INICIADES EN PROCÉS DE TRAMITACIÓ
ACCIONS PENDENTS D’EXECUTAR
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En l’àmbit SOCIAL I SANITARI

OBJECTIU
Suport psicològic a les persones més vulnerables

Mantenir el servei que ja es presta i que ha servit durant la situació d’alarma sanitària per donar suport a persones en
situació d’estrés, ansietat i depressió i/o famílies que han patit una pèrdua.

Reforçar l’atenció psicològica als centres educatius

Molts alumnes poden haver patit problemàtiques arran de l’experiència viscuda amb la pandèmia i el confinament.

Reforç de l’atenció i suport per part dels Serveis
d’Ajuts a Domicili.

El SAD ja es va veure reforçat durant l’estat d’alarma i les treballadores familiars municipals han comprat i recollit productes
d’alimentació, higiene personal i de llar, productes farmacèutics… S’ha ampliat el personal de Serveis Socials amb la
contractació d’una treballadora social.

SERVEI

REGIDOR/A

Serveis Socials
Serveis Persones

Paqui Garcia
Elia Tortolero

Serveis Socials

Paqui Garcia

Serveis Social
Policia Local

Paqui Garcia
Montse Jové

Serveis Socials

Paqui Garcia

Serveis Socials
Serveis Persones

Paqui Garcia
Elia Tortolero

Serveis Socials

Paqui Garcia

Serveis Socials
Serveis Persones

Paqui Garcia
Angel Sáez

Serveis Socials

Paqui Garcia

COMPLIMENT

També s’ha fet entrega a domicili.
Seguir treballant amb el circuit d’atenció social
d’urgència creat per la situació d’emergència
originada per la pandèmia.

Pla d’actuació que dona resposta a totes les necessitats socials mitjançant un circuit intern que contempla l’atenció d’urgència
les 24 hores. Es pot contactar dins l’horari habitual d’atenció amb serveis socials i fora d’ell amb Policia Local

Donar suport constant a les persones i famílies
en risc.

De forma telemàtica i presencial, s’atenen les necessitats de les persones i famílies de major risc

Exigir a la Generalitat que renovi les targetes
moneder per a suplir les beques menjador

S’han repartit 107 targetes moneder de les beques del Consell Comarcal i 24 més pels infants que utilitzaven el servei de
Centre Obert municipal.
Està previst que aquestes últimes es renovin durant els mesos d’estiu si no es pot oferir el servei de menjador. Garantir
que tots els infants tinguin la suficiència alimentària durant els períodes de vacances i no lectius.

Seguir trucant a totes les persones grans del municipi
per detectar possibles situacions de necessitat.

Durant l’estat d’alarma ja es va trucar a totes les persones empadronades més grans de 65 anys, prioritzant primer les que
viuen soles.

Seguir comptant amb la borsa de voluntariat del poble. S’ha creat una borsa de voluntaris conjuntament amb la regidoria d’Infància i Joventut en cas de necessitat. Està
coordinada per serveis socials.

Garantir els subministraments bàsics.

Adaptació del Servei de Teleassistència Domiciliària.

El reglament de prestacions de carácter social de l’Ajuntament contempla prestacions econòmiques per afrontar deutes
de subministraments per famílies en situació de vulnerabilitat.

S’ha donat cobertura a totes aquelles persones que ho han demanat sense haver de fer la instal·lació del dispositiu. S’ha
fet a través d’un telèfon fix o un mòbil.
Serveis Socials

Paqui Garcia
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Continuar prestant atenció telefònica a totes les
Saber si poden rebre el suport dels familiars i oferir els serveis d’atenció domiciliària o càtering a domicili.
persones usuàries del centre de dia i servei de
menjador de la residencia l’Atzavara per saber en quin
estat es troben.
Reforçar econòmicament les partides pressupostàries Convocatòria d’ajuts per temes d’habitatge, ajuts per pobresa energética i ajuts per famílies amb infants en situació de risc i
pobresa alimentària.
relacionades amb materia d’ajuts socials.
Reforçar el suport als centres educatius per donar
atenció i cobertura a les famílies i infants que ho
necessitin.

Paqui Garcia

Serveis Socials

Paqui Garcia

Serveis Socials
Serveis Persones

Paqui Garcia
Elia Tortolero

Serveis Socials
Serveis Persones

Paqui Garcia
Elia Tortolero

Serveis Socials

Paqui Garcia

Serveis a les
Persones

Montse Jové
Angel Sáez

Serveis a les
Persones

Montse Jové

CIO
Serveis a les
Persones

Laura Trench
Montse Jové

CIO
Serveis a les
Persones

Laura Trench
Montse Jové

Durant l’estat d’alarma les educadores socials han estat en permanent contacte amb les escoles per detectar possibles
situacions de vulnerabilitat derivades per la crisi sanitària així com dificultats per la connectivitat o disposar d’aparells
telemàtics.
S’ha lliurat documentació en paper i s’ha fet un treball conjunt amb educació per oferir solucions alternatives i poder seguir
el curs escolar.

Reforçar l’atenció a les víctimes de violencia masclista. Coordinació amb el PIAD comarcal i el SIE per a derivar els casos que requereixin atenció jurídica i psicològica per a víctimes
de violencia masclista més especialitzada.

Garantir el lliurament d’alimentació i productes
d’higiene bàsics.

Serveis Socials

L’Ajuntament té un conveni amb la Creu Roja per a gestionar el banc d’aliments. Durant l’estat d’alarma han estat obertes
les dependències i s’ha continuat lliurant aliments a les persones i famílies que ho han necessitat.
S’està estudiant el canvi de model d’ajudes per passar-lo a targetes moneder.

Suspensió de tots els actes de la Festa Major i de
la Festa Major Infantil

Els diners que es destinaven a despeses de la Festa Major i la Festa Major Infantil i que recupera l’Ajuntament per la seva
suspensió es destinaran a millores dels equipaments culturals.

Destinar els diners de les subvencions d’actes previstos De la mateixa manera que amb la suspensió de les festes, els diners recuperats per l’Ajuntament es destinaran a millores
per les entitats a les ajudes per la crisi de la Covid-19 dels equipaments culturals.

Suspensió de la Nit Blanca

Reducció dels actes d’Embarrats

Acte previst a l’estiu que, d’acord amb l’ABIC, s’ha decidit suspendre a causa de l’emergència sanitària actual

Per tal de garantir les mesures de seguretat, es retransmetran tots els actes per streaming, així es complirà amb la
normativa i, alhora, tothom podrá tenir accés als actes de l’edició d’aquest 2020.
A més, s’elaboraran vídeos perquè en cas d’un possible rebrot hi hagi Embarrats virtual.
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Valoració técnica de totes les activitats culturals

Subministrament EPI’s

Per tal de garantir sempre les mesures sanitàries requerides en el moment.

S’han repartit equips de protecció individual al personal necessari (personal de la residencia d’avis, personal de la Biblioteca,
personal dels centres educatius). Vetllar perquè les persones amb pocs recursos tinguin accés a gel hidroalcohòlic i
mascaretes.

Serveis a les
Persones
Serveis Territorials

Montse Jové
Marc Barons

Serveis Socials
Serveis a les
Persones

Paqui Garcia
Montse Jové
Elia Tortolero

Serveis a les
Persones

Montse Jové

Serveis a les
Persones

Elia Tortolero

Serveis a les
Persones

Elia Tortolero

Serveis a les
Persones
Serveis Generals

Elia Tortolero
Angel Sáez

Serveis a les
Persones

Elia Tortolero

Serveis a les
Persones

Elia Tortolero

Establiment de normes sanitàries per a la utilització de A més, es col·laborarà amb les entitats en aquells actes i/o activitats que vulguin portar a terme, sempre amb la seguretat
les sales de cultura de la Fàbrica Gallifa
requerida.

Canvi d’ubicació del cicle de concerts de l’Escola de
Música

Incrementar la partida de convocatòria de beques
escolars i garantir el material escolar

El Mas Sant Joan no permet mantenir les distàncies mínimes de seguretat ni l’aforament dins el marc legal i s’hauran de
fer a la Sala de cultura Cal Gallifa.

Pels alumnes d’educació infantil de segon cicle, primaria i secundaria durant el curs 2020-21.
Aquest increment donarà resposta a totes les demandes, no deixant enrere a cap estudiant.

Garantir connexions a internet a l’alumnat que en
necessiti.

Comptar amb els espais necessaris en la reobertura
dels centres educatius per garantir les mesures de
seguretat i distanciament

Col·laboració amb el Consell Comarcal del Bages

S’ha fet durant la pandèmia i se seguirá fent si és necessari per a garantir l’equitat i qualitat de l’ensenyament telemàtic.

Habilitar tots els espais municipals que siguin necessaris un cop el Departament d’Educació faci públiques les instruccions
del curs 2020-21.

En la recollida de documentació de l’alumnat per les beques del curs 2020-21.
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Posada en marxa de l’aplicació móvil “Dragalert”

Difusió de totes les campanyes contra la violència
masclista

Aquesta nova aplicació permet de manera discreta i segura contactar amb la Policia Local per alertar d’una situación de
violència masclista. L’aplicació mòbil disposa de geolocalització a la persona que fa la demanda els 365 dies de l’any, les 24
hores.

Serveis a les
Persones
Policia Local
Serveis Generals

Seguir treballant en programes per arribar al màxim de dones en aquesta situació.
Serveis a les
Persones
Alcaldia/Comunicació

Contractació d’un punt d’informació i atenció a
les dones

Activació d’un programa per a famílies i infants de
mindfulness

Acte d’homenatge

Elia Tortolero
Montse Jové
Àngel Sáez

Elia Tortolero
Jordi Solernou

Punt visible en una zona del municipi estratégica amb l’objectiu de continuar treballant en l’erradicació de la violència
masclista que s’ha pogut veure agreujada a causa de la crisi sanitària de la Covid-19.
Serveis a les
Persones

Elia Tortolero
Angel Sáez

Serveis a les
Persones

Elia Tortolero

Serveis a les
Persones

Montse Jové
Elia Tortolero

Es faran activitats a la natura i a l’exterior per a l’adaptació a la “nova normalitat”.

Realització d’un acte en record a les víctimes durant la pandèmia de la Covid-19.

Difusió de campanyes informatives sobre mesures de Posar a l’abast dels veïns i veïnes totes les informacions i indicacions de seguretat que vagin sorgint a causa de la pandèmia.
seguretat
Alcaldia/Comunicació

Jordi Solernou

Serveis a les
Persones

Elia Tortolero

Contacte amb els barris per saber les seves necessitats Per via telefònica i telemàtica. Servirà també per recollir les seves propostes.
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Aportació extraordinària al conveni que tenen els clubs Sempre que el club o entitat pugui justificar que ha tingut despeses econòmiques degut a l’impacte de la Covid-19.
i entitats esportives amb l’Ajuntament
Serveis a les
Persones

Adrià Clotet

Adequar els espais esportius a les normatives
higièniques vigents
Serveis a les
Persones

Dotar de material informàtic a usuaris per cursos de
formació

Alguns usuaris no disposen d’eines informàtiques per poder seguir els cursos de formació. L’objectiu és dotar-los perquè no
quedin exclosos de fer-los.
CIO
Serveis Generals

Organització del Casal d’Estiu

Projecte “Estiu Jove”

Pla d’anàlisi per a definir el funcionament de la
Ludoteca i l’Espai Jove

Adrià Clotet

Laura Trench
Angel Sáez

Prenent i incorporant totes les mesures de distanciament social i higiene. Ampliació del servei de monitoratge i congelació
de les tarifes per a les famílies.

Programació d’activitats des de finals de juny a inicis de setembre. Dins d’aquesta programació destaquem el Cicle de
concerts a l’Era, que seran actuacions en format acústic on es garantiran totes les mesures de distanciament i manteniment
de la higiene i serà totalmente gratuït per als i les joves. El programa Estiu Jove pretén comptar també amb la col·laboració
de les entitats joves del municipi, com ha estat habitual fins ara.

Serveis a les
Persones

Angel Sáez

Serveis a les
Persones

Angel Sáez

Serveis a les
Persones

Angel Sáez

Servirà per analitzar el funcionament dels dos espais durant el curs 2020-21. Ampliació dels espais de joc i de l’oferta
d’activitats per tal de garantir les mesures de distanciament i higiene.

7

Reforç del personal dedicat a infància i joventut

Incrementar el servei de neteja dels centres

Pla de Formació d’igualtat a la dona.
Serveis a les
Persones

Angel Sáez

Serveis Territorials
Serveis a les
Persones

Marc Barons
Elia Tortolero

Serveis a les
Persones
CIO

Elia Tortolero
Laura Trench

Es durà a terme una millora de l’higiene dels equipaments municipals.

Impulsar la col·laboració amb el programa Aula Oberta Molts alumnes no tenen un interès especial en els estudis i aquest fet els ajudaria a la inserció laboral.

Apadrinament dels parcs per part dels centres

Potenciar els actes amb l’ús de les xarxes socials

Com a activitat de respecte de la natura i l’entorn. Al finalizar cada cicle, fer una plantada d’arbres. Servirà per fer sortides
fora del centre.
Serveis a les
Persones
Serveis Territorials

Elia Tortolero
Marc Barons

Serveis a les
Persones

Montse Jové
Jordi Solernou

Que tots els esdeveniments que no es puguin fer presencialment es difonguin per les xarxes socials, buscant un espai
especial per poder gaudir de la cultura, donant suport a artistes locals.

Alcaldia/Comunicació

Potenciar camins i rutes i neteja d’aquests espais

Senyalització adequada. Fer una campanya des de la web de l’Ajuntament per potenciar i donar a conèixer els racons
naturals del municipi. Ús d’un codi QR per poder accedir a les rutes. Adequar els camins.
Subcontractació de neteja i desbrossada de les zones verdes.

Serveis Territorials
Alcaldia/Comunicació

Adrià Clotet
Jordi Solernou

Oferir beques per a la inscripción de nens i nenes a les Durant el pròxim any 2021 s’obriran unes bases d’ajuts per a les colònies esportives i urbanes de l’any vinent.
colònies urbanes i esportives
Serveis a les
Persones

Angel Sáez
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Activitats gratuïtes per a infants, joves I gent gran

Nou sistema d’obertura de portes i aixetes

Contractació d’artistes del municipi a l’hora de
planificar activitat cultural

Fomentar els tallers de gestió emocional per compartir les experiències viscudes i els temors generats, dirigits a diferents
franges d’edat.
Serveis a les
Persones
Serveis Socials

Angel Sáez
Montse Jové
Paqui Garcia

Serveis Territorials

Marc Barons

Serveis a les
Persones

Montse Jové
Angel Sáez

Establir sistemes de portes sense contacte en els equipaments públics, així com sistemes d’obertura d’aixetes sense
contacte amb les mans. El canvi d’aixetes s’ha fet ja a la residencia. Es prioritzaran zones com la Ludoteca, la Biblioteca i la
Gallifa, on hi passen molts nens.

Es crearà una borsa d’artistes del municipi per així tenir-los en ment cada vegada que s’hagi de celebrar algun acte i/o
festa.
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PLA DE XOC MUNICIPAL PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA CRISI CAUSADA PER LA COVID-19
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA
En l’àmbit ECONÒMIC, OCUPACIÓ I SS. INTERNS

OBJECTIU

SERVEI

Portal web municipal per empreses, comerços i autònoms del
municipi

Creació d’una pàgina web que serveixi com ajuda als petits negocis del municipi per donar-los a conèixer. Inclusió
d’empreses, comerços, restaurants, professionals i autònoms que hi vulguin estar.

Convocatòria d’ajuts a empreses

Així mateix, engegar un procés de seguiment als petits empresaris i autònoms per donar suport al seu negoci i
demanar en quina situació es troben.

Assessorament legal per a empreses

REGIDOR/A

CIO
Serveis Generals
Alcaldia/Comunicació

Laura Trench
Angel Sáez
Jordi Solernou

CIO

Laura Trench

CIO

Laura Trench

Serveis Territorials

Marc Barons

CIO

Laura Trench

COMPLIMENT

Els petits negocis necessiten a la seva disposició serveis de professionals (serveis jurídics, econòmics, laborals...).
Durant l’estat d’alarma s’ha fet assessorament a distància a petites i mitjanes empreses i autònoms.

Agilitzar tot el que sigui possible l’aprovació de la llicència
d’obertura de terrasses

La població se sent més segura consumint a les terrasses que als interiors dels locals.

Accions per incentivar i motivar la compra

Fomentar el consum i compra de productes de proximitat. Des de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada s’ha
organitzat el Vilacomerç, la primera iniciativa per fomentar el comerç del municipi.
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Portar a terme accions per fomentar el comerç local i de proximitat

Vetllar per una major digitalització al municipi

Bonificacions potestatives en l’aplicació de l’impost d’activitats
econòmiques (IAE)

Vincular l’ús de la deixalleria en bons per consum al comerç local.

Fomentar la formació en les tecnologies de la informació (TIC) i en tecnologies d’aprenentatge i coneixement
(TAC). També fomentar la formació de persones sense feina en sectors relacionats amb cura de persones,
manteniment mecànic o gestió de magatzems. Donar a conèixer a les empreses noves eines tecnològiques i
de comunicació.

Serveis Territorials
CIO

Marc Barons
Laura Trench

Serveis Generals

Angel Sáez

Es farà una vegada executada la revisió de les ordenances fiscals pel 2021.
CIO
Serveis Econòmics

Creació d’un Marketplace i potenciar l’economia circular i de
proximitat

Laura Trench
Jordi Solernou

Aquests mecanismes permeten la trobada entre empreses que oferten i empreses que demanden. També
serveix per donar a conèixer la relació d’oferta d’establiments i serveis existents a Sant Joan de Vilatorrada als
ciutadans.

Fomentar l’ocupació entre les persones que s’estan quedant a l’atur. Això es dona especialment entre el col·lectiu de dones més grans de 45 anys. Implantació de plans d’ocupació
per poder contractar persones en caràcter temporal i amb un interès d’ajut social per a la integració al mercat
laboral. En aquest moment en el qual els aturats han augmentat, valorem el poder donar una formació al
mateix temps que una pràctica que permeti aplicar allò après i millorar les opcions a l’hora de buscar feina.
Més enllà del projecte Rubik, el SOC, entre d’altres, impulsar plans d’ocupació amb recursos propis.

CIO

Laura Trench

CIO

Laura Trench

Serveis Econòmics

Jordi Solernou

Serveis a les Persones

Elia Tortolero

Augmentar la puntuació en les licitacions per productes quilòmetre zero i criteris mediambientals.
Incorporar en les licitacions públiques valoracions per criteris de
proximitat i procurar el subministrament de productes ecològics i de
proximitat als serveis de restauració municipal

Bonificació de les quotes escolars municipals

Escola de Música, Escola d’Adults, Llar d’Infants. Durant els mesos que no es pugui garantir un servei
presencial normalitzat.
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Línia d’ajuts als comerços en material sanitari

Sol·licitar totes les línies d’ajuts

Reforçar la borsa de treball

Estudi per implementar una línia d’ajuts per fer una aportació econòmica per compres en material sanitari i
equipament tècnic davant la Covid-19 per empreses, comerços, restaurants i bars. Durant les fases de
desescalada es va repartir des de l’Ajuntament material sanitari als comerços.
CIO

Laura Trench

Secretaria
Serveis Generals
Serveis Econòmics

Jordi Solernou

Direcció de la
Residència
l’Atzavara

Paqui Garcia

Des dels fons europeus, fins les ajudes de la Generalitat i el Govern Central.

Tenir professionals en borsa de treball perquè, en cas d’un rebrot, no es quedi la residència sense personal.
També per reforçar altres àrees en cas de ser necessari.
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PLA DE XOC MUNICIPAL PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA CRISI CAUSADA PER LA COVID-19
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA
En l’àmbit de TERRITORI I MOBILITAT

OBJECTIU
Prendre les mesures necessàries per obrir la piscina municipal

Obres a la Residència l’Atzavara

Mesures de seguretat, reducció de l’aforament i abonaments, posar a disposición gel hidroalcohòlic, tancar dutxes i
retirada de la zona del picnic.

Per adaptar els diferents espais a la situació actual i per possibles rebrots. Fer el tancament del patí. Es faran
modificacions del pressupost del patronat segons les necessitats del moment.

Pla de recuperació urbana a nivell de manteniment urbà; retirada Sol·licitar a través dels Serveis Socials de l’Ajuntament, personal que hagi de prestar servei en benefici de la comunitat,
d’herbes, adequació d'escocells i reparació de voreres, lligat amb la amb el compromís que, en cas de poder disposar d’aquest personal, l’Ajuntament els proporcionarà els EPIs necessaris i
substitució d’arbrat malalt o mort.
prendrà les mesures pertinents per prevenir de possibles contagis per la COVID-19. Portar a terme accions per fomentar
el reciclatge

Allargament de les llicències caducades durant l'estat de
confinament total sense cap cost pel ciutadà, facilitant al
màxim la informació i comunicació constant i seguiment per
part de l’Ajuntament.
Augment de la neteja urbana als punts més concorreguts del
municipi

Substitució de contenidors d’orgànica i rebuig

Ampliació de terrasses de bars i restaurants sense costos
addicionals

SERVEI

REGIDOR/A

Serveis a les Persones
Serveis Territorials

Adrià Clotet
Marc Barons

Serveis Socials
Serveis Territorials

Paqui Garcia
Marc Barons

Serveis Territorials

Marc Barons

Serveis Territorials

Marc Barons

Serveis Territorials

Marc Barons

Serveis Territorials

Marc Barons

Serveis Territorials

Marc Barons

COMPLIMENT
L'ACCIÓ

Ampliació dels dies de la freqüència de pas de les empreses competents, estudiant la negociació i ampliació d’hores per
contracte que tenim assignats, sense cap cost addicional.

De moment, s’ha fet una primera tongada que consta de 45 a 52 unitats.

Suspensió de l’ordenança municipal corresponent i preparació d’un decret a ratificar pel Ple que recull la regulació
provisional de les terrasses i la tramitació de les sol·licituds. En aquesta regulació provisional, prevista fins a 31 de
desembre de 2020, s’han flexibilitzat les condicions a complir per les terrasses i s’han agilitzat els tràmits.
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Col·locar pilones al Passeig del Riu per fer-lo peatonal els caps de
setmana i festius. Des de l’entrada del Pont Nou

Obertura del mercat no sedentari amb totes les mesures de
seguretat garantides

Estudiar la mobilitat a la zona del Parc Catalunya.
Serveis Territorials
Policia Local

Marc Barons
Montse Jové

Serveis Territorials

Marc Barons

S’ha fet una ampliació proporcional de l’àmbit per complir amb 1/3 del total.
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