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1. Introducció 

 
La planificació estratègica, a les diferents escales, s’ha situat al centre de la reactivació econòmica. 
Així, el món local es troba immers en una veritable onada d’anàlisis, prognosis i disseny de mesures 
per donar resposta a la crisi derivada de la Covid-19. 
 
L’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona té 
per objectiu crear i gestionar coneixement rellevant en la dimensió estratègica del desenvolupament 
local. En aquest sentit, el document que teniu a les mans recull els plans de reactivació, 
reconstrucció, directors econòmics, d’acció, etc. aprovats, o en curs de fer-ho, a Catalunya. 
 
En primer lloc, s’identifiquen els plans amb les seves dades bàsiques, ordenats alfabèticament per 
municipi i comarca. En segon lloc, es fa una compilació de les mesures perquè serveixin de guia, llista 
de contrast o simple inspiració. Finalment, es presenten alguns enllaços d’interès per als processos 
de planificació local. 
 
Aquest és un document de treball d'actualització permanent en què s'hi inclou el menú de 
propostes redactades fins a la data de cada versió. Les propostes, instruments i mesures s’agrupen 
per temàtiques. 
 
Per comentaris i aportacions: o.estrategiesde@diba.cat. Us agrairem la vostra participació, tingueu 
en compte que és un document elaborat en un context canviant. 
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2. Recull de plans locals 

 
MUNICIPIS DE LA MARCACIÓ DE BARCELONA 
 
Argentona 
Pla de reactivació del municipi després de la crisi de la Covid-19 
En Curs 
https://unitatargentona.cat/noticies/2020/05/23/pla-reactivacio-covid 
 
Avinyó 
Ajuts destinats a microempreses i autònoms arran de la crisi sanitària de la Covid-19 
Aprovació: juliol-agost de 2020 
https://www.avinyo.cat/actualitat/noticies/ajuts-destinats-a-microempreses-i-autonoms-arran-de-
la-crisi-sanitaria-de-la-covid-19.html 
 
Badalona 
Pla de reactivació econòmica i social 
En curs 
https://ajuntament.badalona.cat/noticies/lalcalde-de-badalona-vol-enllestir-el-pla-de-reactivacio-
economica-i-social-de-la-ciutat-abans-de-finals-dany/ 
 
Badia del Vallès 
Pla integral de reconstrucció econòmica i social a Badia del Vallès 
Dotació: 941.753,53 euros 
Aprovació: juny de 2020 
http://www.badiadelvalles.cat/document.php?id=8842 
 
Barberà del Vallès 
Pacte local per la reconstrucció i recuperació social i econòmica  
Dotació: 3.300.000 euros 
Aprovació: juny de 2020 
http://www.bdv.cat/noticies/pacte-local-la-reconstruccio-i-recuperacio-social-i-economica-de-
barbera-del-valles 
 
Barcelona 
Pla d’acció per a la reactivació econòmica 
https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/ca/pla-daccio 
 
Begues 
Nova línia d’ajuts extraordinaris per a comerços i autònoms de Begues 
Dotació: 79.200 euros 
Aprovació: juliol de 2020 
http://www.begues.cat/actualitat/noticies/nova-linia-dajuts-extraordinaris-per-a-comercos-i-
autonoms-de-begues.html 
 
Bigues i Riells 
Ajuts extraordinaris COVID-19 
Dotació:  24.000 euros 
En curs 
https://www.biguesiriells.cat/ca/actualitat-2/noticies-2/ajuts-extraordinaris-covid-19-753.htm 
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Canet de Mar 
Ajuts per a autònoms, establiments comercials, de serveis i empresarials 
Dotació: 500.000 euros 
Aprovació: maig de 2020 
https://canetdemar.cat/document.php?id=20207 
 
Cardedeu 
Pla de suport econòmic i social Covid-19 
Aprovació: maig de 2020 
Dotació: 400.000 euros 
http://cardedeu.cat/media/repository/noticies/acordsple/20200528/8.proposta_data_28-05-
2020_def.pdf 
 
Castellbisbal 
Pla de contingència social i econòmic de Castellbisbal 
Dotació: 3.600.000 euros 
Aprovació: maig de 2020 
https://www.castellbisbal.cat/media/repository/benestar-
social/covid_19/pla_contingencia/ajcb_placontingencia.pdf 
 
Castelldefels 
Acord per Castelldefels 
En curs 
https://acordpercastelldefels.org/ 
 
Cerdanyola del Vallès 
Taula per a la reconstrucció social i econòmica 
Aprovació: maig de 2020 
http://www.cerdanyola.cat/sites/default/files/document_final_taula.pdf 
 
Esplugues de Llobregat 
Pla de reconstrucció econòmic i social per la Covid-19 
Aprovació: juny de 2020 
https://www.esplugues.cat/noticias/ajuntament-esplugues-impulsa-pla-reconstruccio-un-milio-
euros-unitat-consens-politic-suport-agents-economics-socials 
 
Fonollosa 
Pla de Reactivació social i econòmica. 
Aprovació: juliol 2020 
Dotació: 15.000 euros 
https://www.fonollosa.cat/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/ajudes-a-les-persones-treballadores-
autonomes-i-empreses-de-fonollosa-que-shan-vist-afectades-economicament-per-les-
consequencies-del-covid-19.html 
 
Franqueses del Vallès, les 
Pla de xoc contra els efectes de la Covid-19 
Dotació: 1.100.000 euros 
Aprovació: juny de 2020 
https://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2020/06/16/l-ajuntament-destina-mes-d-1-100-
000-euros-a-un-pla-de-xoc-contra-els-efectes-de-la-covid-19 
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Garriga, la 
Mesures econòmiques contra els efectes de la crisi Covid-19 
Març de 2020 
https://www.lagarriga.cat/actualitat/mesures-economiques-contra-els-efectes-de-la-crisi-covid-19 
 
Gavà 
Pla d’Innovació i Reactivació Econòmica 
Aprovació: gener de 2021 
https://www.gavaciutat.cat/documents/20142/339965/Pla+d%27Innovaci%C3%B3++Reactivaci%C3
%B3+Econ%C3%B2mica_Gav%C3%A0+-+21-01-2021-+CATAL%C3%80.pdf/9a09b4a3-4492-2ff3-
d2e6-d1ff123cdd26 
 
Gironella 
Pla de Reactivació Econòmica Municipal de Gironella 
Aprovació: maig de 2020 
Dotació: 100.000 euros 
https://www.gironella.cat/PDF/Covid/bases-subvencions-ajudes-economiques-covid19.pdf 
 
Granollers 
Pla de mesures socials i econòmiques per fer front a la Covid-19 
Dotació: 1.500.000 euros 
Aprovació: juliol de 2020 
http://granollers.cat/sites/default/files/noticia/2020/05/pla_de_mesures_socioeconomiques_per_f
er_front_a_la_crisi_covid-19_aj.granollers.pdf 
 
La Llagosta 
Pla de reconstrucció econòmica i social per la Covid-19 
Dotació: 300.000 euros 
Aprovació: maig de 2020 
https://www.llagosta.cat/media/repository/seu-
electronica/documents/pam/PACTE_PER_LA_RECONSTRUCCIO_ECONOMICA_I_SOCIAL.pdf 
 
Lliçà d’Amunt 
Subvencions per a microempreses, comerços, autònoms i restauradors 
Aprovació: Agost de 2020 
https://www.llicamunt.cat/actualitat/noticies/subvencions-per-a-microempreses-comercos-
autonoms-i-restauradors 
 
Lliçà de Vall 
Subvencions i microcrèdit 
http://www.llissadevall.cat/actualitat/subvencions-i-microcredit/ 
 
Manlleu 
Pla de Reactivació Municipal Manlleu 2020 
Dotació: 180.000 euros 
Aprovació: octubre de 2020 
https://www.manlleu.cat/pl183/temes/informacio/noticies/id1281/manlleu-destina-180000-mes-al-
pla-de-reactivacio-municipal-amb-l-objectiu-d-ajudar-a-les-empreses-afectades-per-la-crisi-de-la-
covid-19.htm 
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Manresa 
Pla local de reconstrucció social i econòmica de Manresa 
Dotació: 3.443.161,58 euros 
Aprovació: maig de 2020 
http://www.manresa.cat/plareconstruccio/ 
Informe de seguiment/octubre 2020: 
http://www.manresa.cat/docs/docsArticle/10869/informe_octubre_pla_rec_ens_08102020.pdf 
 
Martorell 
Pla de Reactivació Econòmica i de Protecció Social ‘Martorell Actua’ 
Aprovació: juliol 2020 
http://www.moliempresa.cat/newsItem/1161/En-marxa-el-Pla-de-Reactivacio-Economica-i-de-
Proteccio-Social-de-Martorell-amb-el-paquet-dajuts-economics-MARTORELL-ACTUA-per-petits-
comercos-empreses-i-autonoms.ca.html 
 
Masnou, el  
Pla de reactivació social i econòmica al Masnou, vencem la Covid-19 
Dotació: 1.022.435 euros 
Aprovació: juliol de 2020 
http://elmasnou.webmunicipal.diba.cat/media/repository/salutpublicaiconsum/coronavirus/al_mas
nou_vencem-2.pdf 
 
Mataró 
Pla de reconstrucció social i econòmica 
Aprovació: juliol 2020 
https://www.mataro.cat/ca/pla-de-reconstruccio-social-i-economica/mesures 
 
Moià 
Pla de mesures socioeconòmiques per donar resposta als impactes de la crisi de la Covid-19 a Moià 
Dotació: 370.000 euros 
Aprovació: novembre 2020 
http://www.moia.cat/web/2020/12/02/el-ple-de-lajuntament-de-moia-aprova-el-pla-de-xoc-de-
mes-de-370-000-euros-per-fer-front-als-efectes-de-la-crisi-de-la-covid-19/ 
 
Molins de Rei 
Document de bases per la reactivació social i econòmica. Mesures contra la crisi de la COVID-19 
En curs 
https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2020/08/Bases-reactivaci%C3%B3-social-i-
economica.pdf 
 
Mollet del Vallès 
Pla per a la protecció social, la reactivació econòmica i l’impuls de l’ocupació 
Aprovació: juny 2020 
https://www.molletvalles.cat/continguts/actualitat/covid19-a-mollet/mesures-economiques-
municipals/ 
 
Montcada i Reixac 
Pla de recuperació socioeconòmica de Montcada i Reixac 
Dotació: 1.250.000 euros 
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Aprovació: juliol 2020 
https://www.montcada.cat/ajuntament/pla-de-recuperacio-socioeconomica-de-montcada-i-reixac/ 
 
Montornès del Vallès 
Pla COVID-19: Estratègia per afrontar la crisi social i econòmica a Montornès del Vallès (Juliol 2020-
Desembre 2021) 
Dotació: 850.000 euros 
Aprovació: juliol 2020 
https://www.montornes.cat/fitxer/47180/Pla_COVID19_definitiu_escut.pdf 
 
Palau Solità i Plegamans 
Ajudes per a empreses i autònoms 
Dotació: 100.000 euros 
Aprovació: Abril 2020 
http://www.palauplegamans.cat/pl119/serveis/ocupacio-i-empresa/noticies-ocupacio-i-
empresa/id3619/l-ajuntament-concedira-microcredits-per-facilitar-la-supervivencia-de-la-petita-i-
mitjana-empresa-i-persones-treballadores-autonomes-afectades-per-la-crisi-del-covid-19.htm 
 
Prat del Llobregat, el 
Dotació: 1.200.000 euros 
Aprovació: juny de 2020 
https://www.elprat.cat/empresa-comerc-i-ocupacio/pla-de-mesures-de-xoc-i-de-reactivacio-
economica-davant-la-crisi-del-covid 
 
Premià de Mar 
Reactivació social i econòmica de Premià de Mar 
En curs 
https://premiademar.cat/document.php?id=19208 
 
Rubí 
Pacte per a la recuperació social i econòmica de la ciutat de Rubí post COVID-19 
Dotació: 8.861.269,27 euros 
Aprovació: setembre de 2020 
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 
 
Sabadell 
Proposta d’un debat de ciutat per sortir de la crisi 
Dotació: 7.990.335 euros 
En curs 
https://web.sabadell.cat/images/NOTICIES/Documents/20200515-Pla_post_covid_SABADELL.pdf 
 
Santa Eulàlia de Ronçana 
Pla d’Acció contra la Covid-19 
Dotació: 127.000 euros 
Aprovació: juny 2020 
http://www.ser.cat/actualitat/noticies/2020/06/25/l-ajuntament-aprova-un-pla-d-accio-per-valor-
de-130-000-euros-per-pal-liar-els-efectes-de-la-pandemia-de-la-covid-19 
 
Sant Andreu de la Barca 
Mesures de reactivació econòmica per pal·liar els efectes de la pandèmia Covid-19 
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Dotació: 2.700.000€ 
Aprovació: maig 2020 
https://www.femsantandreu.cat/wp-content/uploads/2020/05/Reactivaci%C3%B3n-
Econ%C3%B3mico-Social-Sant-Andreu-de-la-Barca.pdf 
 
 
Sant Boi de Llobregat 
Pacte de Ciutat per un nou impuls social i econòmic  
En curs 
http://www.santboi.cat/fotos/reactivem/GUIA_Reactivem%20Sant%20Boi.pdf 
 
Sant Cugat del Vallès 
Reactivem la ciutat: Pla de reactivació econòmica 
Dotació: 2.500.000 euros 
Aprovació: juliol 2020 
 
Sant Joan Despí 
Reiniciem Sant Joan Despí 
Dotació: 1.600.000 euros 
Aprovació: maig de 2020 
http://sjdespi.net/wca/sites/default/files/pla_reiniciem_sant_joan_despi.pdf 
 
Sant Pol de Mar 
Subvencions comerç afectats econòmicament pel covid-19 (CCAM) 
Aprovació: abril de 2020 
https://www.santpol.cat/sites/default/files/documents/subvencions_comerc_ccam-gencat.pdf 
 
Sant Vicenç de Castellet 
Pla de reactivació econòmica i social 
Dotació: 210.000 euros 
Aprovació: juny de 2020 
https://www.svc.cat/el-ple-de-lajuntament-de-sant-vicenc-de-castellet-aprova-el-pla-de-reactivacio-
economica-i-social-dotat-amb-210-000-euros/  
 
Sant Vicenç dels Horts 
Pla de reconstrucció social i de reactivació econòmica per fer front a les conseqüències derivades de 
l’emergència sanitària 
Aprovació: juliol de 2020 
http://www.svh.cat/media/repository/actualitat/imatges_actualitat/2020/7-juliol-
2020/0807201050_1.0.2.2pla-social.pdf 
 
Santa Coloma de Gramenet 
Pacte local per a la reconstrucció social, econòmica i cultural de Santa Coloma de Gramenet 
Aprovació: juliol de 2020 
https://www.gramenet.cat/fileadmin/Files/Ajuntament/coronavirus/pacte_local_2020.pdf 
 
Sitges 
Pacte per la recuperació socioeconòmica de Sitges 
Aprovació: maig de 2020 
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https://www.sitges.cat/actualitat/noticies/l2019ajuntament-de-sitges-convoca-el-8-de-maig-el-
pacte-local-per-a-la-reactivacio-socioeconomica-de-sitges-postcovid-19/covid19_-pacte-per-la-
recuperacio-socioeconomica-1.pdf 
 
Terrassa 
Pla de mesures socioeconòmiques - Pla de xoc per la reactivació de la ciutat de Terrassa 
Dotació: 20.365.238,56 euros 
Aprovació: juliol de 2020 
https://governobert.terrassa.cat/transparencia/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/PLA_XOC.pdf 
 
 
 
 
Torelló 
Ajuda pla de reactivació municipal de Torelló 2020 
Aprovació: setembre de 2020 
https://www.gesbisaura.cat/ajuda-pla-reactivacio-municipal-de-torello-2020/ 
 
Viladecans 
Pla de reactivació local 
Dotació: 4.880.518 euros 
Aprovació: juliol de 2020 
https://www.viladecans.cat/sites/default/files/guia_reactivacio_2020.pdf 
 
Vilafranca del Penedès 
Pla d’acció per a la reactivació de l’activitat econòmica 
Aprovació: abril de 2020 
https://promocioeconomica.vilafranca.cat/pla-daccio-la-reactivacio-de-lactivitat-economica 
 
Vilanova i la Geltrú 
Pla de xoc social i econòmic Reprenem Vilanova i la Geltrú 
Dotació: 3.000.000 euros 
Aprovació: juny de 2020 
https://www.vilanova.cat/doc/doc_90244863.pdf 
 
COMARQUES DE BARCELONA 
 
Àrea Metropolitana de Barcelona 
Pla metropolità de suport a la cohesió social, l'economia de proximitat i la coproducció de serveis - 
Pla ApropAMB 
Dotació: 16,6M€ 
Aprovació: setembre 2020 
https://www.amb.cat/ca/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-
/tramit/apropamb/9777342/11696 
 
Alt Penedès 
Reactivació Socioeconòmica COVID19 a l’Alt Penedès 
Aprovació: juliol 2021 
https://plareactivacioaltpenedes.plataforma-daleph.com/documentacio/ 
 
Baix Llobregat 
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Pacte per a la reactivació econòmica post-coronavirus 
Aprovació: juny de 2020 
https://www.elbaixllobregat.cat/sites/default/files/arxius/PACTE%20PER%20UN%20NOU%20IMPUL
S%20ECONOMIC%20I%20SOCIAL.pdf 
 
Berguedà, El 
Campanya de reactivació econòmica “Rasca i compra al Berguedà” 
Dotació: 133.00 euros 
Aprovació: desembre de 2020  
https://www.bergueda.cat/el-bergueda-inicia-la-campanya-de-reactivacio-economica-rasca-i-
compra-al-bergueda-que-aglutina-7-ajuntaments/ 
 
Garraf 
Reactivació de l’espai econòmic Garraf 
Aprovació: maig de 2020 
https://www.nodegarraf.cat/wp-content/uploads/2020/05/Covid-19-%C2%B7-Reactivaci%C3%B3-
de-lespai-econ%C3%B2mic-al-Garraf-%C2%B7-v-01.05.20.pdf 
 
Moianès 
Pla de reactivació socioeconòmica del Moianès - Covid19 
Dotació: 1.018.439,85 euros 
Aprovació: agost de 2020 
http://www.ccmoianes.cat/actualitat/noticies/pla-de-reactivacio-socieconomica-del-moianes-
covid19.html 
 
Vallès Occidental 
Pla de reconstrucció social i econòmica del Vallès Occidental 
Aprovació: juny de 2020 
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2020/06/16/el-valles-occidental-aprova-un-pla-de-
reconstruccio-social-i-economica-fruit-del-consens-entre-ajuntaments-i-entitats-de-la-comarca 
  
Vallès Oriental 
Pla de reactivació econòmica i social del Vallès Oriental  
Aprovació: juliol de 2020 
http://www.vallesoriental.cat/media/repository/noticies/2020/TVOA/PLA_DE_REACTIVACIo_ECONo
MICA_DEL_VALLeS_ORIENTAL.pdf 
 
RESTA DE CATALUNYA 
 
Cambrils 
Pla local per a la reactivació econòmica i social de Cambrils 
Dotació: 2.923.337,63 euros 
Aprovació: maig de 2020 
https://www.cambrils.cat/coronavirus/mesures/pla-de-reactivacio-economica 
 
Deltebre 
Pla de reactivació socioeconòmica de Deltebre 
Dotació: 1.000.000 euros 
Aprovació: maig de 2020 
http://deltebre.cat/ajuts-sobre-els-tributs-locals/ 
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Figueres 
Pla de reactivació de l’Ajuntament 
Aprovació: juny de 2020 
http://ca.figueres.cat/upload/element/pla-reactivacio-economica-figueres.pdf 
 
La Jonquera 
Pla de reactivació social i econòmica 
Dotació: 525.500 euros 
Aprovació: juny de 2020 
http://www.lajonquera.cat/promocio-variable/la-jonquera-aprova-un-pla-de-reactivacio-
economica-i-recuperacio-social-consensuat-per-tots-els-grups-municipals/ 
 
Olot 
Pla de reactivació econòmica i d’ocupació d’Olot i la Garrotxa 
En curs 
https://dinamig.cat/wp-content/uploads/2020/11/PLA-DE-REACTIVACIO%CC%81-2.pdf 
 
Reus 
Pla de reactivació econòmica i social de Reus 
Dotació: 4.551.788 euros 
Aprovació: maig de 2020 
https://www.reus.cat/sites/reus/files/Fitxers/coronavirus/pla_de_reactivacio_economica_i_social_d
e_reus.pdf 
 
Sant Feliu de Guíxols 
Pla de contingència i recuperació (PCR-2020) 
Aprovació: maig de 2020 
https://www.guixols.cat/images/placontingencia.pdf 
 
Sant Jaume d’Enveja 
Pla de reactivació socioeconòmica 
Dotació: 270.000 euros 
Aprovació: juny de 2020 
http://www.santjaume.cat/index.php/agenda-i-noticies/covid-19 
 
Sant Joan les Fonts 
Pla de Reactivació Econòmica local davant la Covid-19 
Dotació:  65.900 euros 
Aprovació: setembre de 2020 
http://www.santjoanlesfonts.cat/promocio-variable/el-ple-de-sant-joan-les-fonts-aprova-les-bases-
del-pla-de-reactivacio-economica/ 
 
Tortosa 
Pla de reactivació post-covid 
Dotació: 3.000.000 euros 
Aprovació: maig de 2020 
http://www2.tortosa.cat/public_files/others/pla-reactivem-tortosa.pdf 
 
El Vendrell 
Pla de reactivació econòmica i social del Vendrell 
Aprovació: juliol de 2020 
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https://www.elvendrell.net/images/stories/noticies/07-23_Pla_Reactivació.pdf 
 
Vilafant 
Pla de reactivació econòmica de Vilafant 
Aprovació: juny de 2020 
http://www.vilafant.cat/per-temes/promocio-economica/pla-de-reactivacio-economica-
vilafant#autotoc-item-autotoc-3 
 
Consell Comarcal de l’Alt Camp 
Pla de reactivació 
En curs 
https://www.elvallenc.cat/actualitat/comenca-a-caminar-el-pla-de-reactivacio-de-lalt-camp/  
 
Consell Comarcal del Baix Camp 
Pla de Reactivació Socioeconòmica 
Aprovació: Juny 2021 
Dotació:  876.000€ 
http://www.baixcamp.cat/serveis-a-la-ciutadania---/promocio-economica/pla-de-reactivacio-
socioeconom.htm 
https://infocamp.cat/arxiu-seccio-economia/item/46907-el-baix-camp-presenta-el-seu-pla-de-
reactivacio-socioeconomica 
 
Consell Comarcal del Baix Empordà 
Pla integral per a la reactivació econòmica i l’acompanyament social del Baix Empordà 
Dotació: 2.417.479,21 euros 
Aprovació: juny de 2020 
https://baixemporda.cat/documents/noticia/noticia10289.pdf 
 
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre  
Pla de reactivació socioeconòmica 
En fase de participació pública 
http://www.riberaebre.org/serveis/pla-reactivacio-socioeconomica-ribera-debre/ 
 
Consell Comarcal de la Segarra 
Reactivació Socioeconòmica Covid-19 de la Segarra 
Aprovació:  juliol 2021 
http://www.ccsegarra.cat/actualitat/noticies/es-presenta-el-pla-de-reactivacio-socioeconomica-
covid-19-per-la-comarca-als-alcaldes-i-alcaldesses-de-la-segarra 
 
Consell Comarcal del Segrià 
Pla de reactivació econòmica del Segrià 
En curs 
https://totlleida.cat/el-consell-del-segria-elaborara-un-pla-de-reactivacio-economica-i-una-
campanya-de-promocio-de-la-comarca/ 

3. Mesures  

FISCALITAT 
 
 Modificació del calendari de pagament d’impostos i taxes municipals (residus comercials, 

mercats, encants, terrasses de bars i restaurants, impost d’estades en establiments turístics). 
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 Implementar exempcions i bonificacions per renda i altres mesures de progressivitat fiscal a les 
taxes i impostos. 

 Revisió d’ordenances. 
 Flexibilització fiscal i compensacions en taxes i preus públics més afectats per la crisi. 

 
PRESSUPOST I INVERSIONS 
 
 Modificació dels pressupostos per adequar-los a les conseqüències socials i econòmiques de la 

Covid-19. 
 Dotar d’una nova partida al Pressupost 2020 destinada a ajudes socials. 
 Reformular el pla d’inversions municipals per prioritzar aquelles que tinguin un major impacte 

amb l’ocupació i la generació de llocs de treball. 
 Foment de la inversió pública i les infraestructures com a instrument de creació de riquesa i 

ocupació. 
 Exigència al Govern d’Espanya de flexibilitzar la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera en la regla de despesa i a la Generalitat l’ampliació del Fons de Cooperació Local. 
 Captació d'inversions 

 
SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
 Introducció de mesures de simplificació administrativa. 
 Agilització de les gestions de llicències per noves activitats econòmiques. 
 Adaptació de l’organització a les noves necessitats derivades de la crisi social i econòmica. 
 Reforç de l’administració electrònica i de la tramitació virtual. 
 Simplificació administrativa en la sol·licitud d’ajuts a la dependència i/o discapacitat. 
 Millorar el portal i tramitació electrònica 
 Difusió i assessorament a la ciutadania del sistema IDCAT 

 
CONTRACTACIÓ I PROVEÏDORS 
 
 Cerca d’una unitat d’acció de les administracions locals que permeti articular el treball conjunt en 

la contractació pública i en la convocatòria d’ocupació pública. 
 Foment de la contractació i compra pública responsable d’empreses, (especialment Pimes i 

empreses d’economia social i solidària) així com també de persones autònomes de la comarca, 
explorant totes les possibilitats que ofereix Llei 9/2017 (LCSP). 

 Utilitzar la compra pública de béns i serveis com a mecanisme per reduir al màxim l'impacte de la 
caiguda de demanda. 

 Reducció dels terminis de pagament a empreses i persones autònomes proveïdores, adoptant les 
mesures necessàries i agilitzant els tràmits administratius corresponents. 

 Aixecar la suspensió dels contractes de serveis i d’obres. 
 Promoure la contractació i compra pública responsable d’empreses 

 
AJUTS ECONÒMICS I FINANÇAMENT 
 
 Agilitzar el pagament de subvencions. 
 Ajuts i bonificacions amb l’objectiu de rescatar les famílies, les persones autònomes, el comerç i 

les empreses locals més afectades per l’emergència sanitària del Covid-19. 
 Ajuts econòmics per atendre emergències socials. 
 Ajuda directa a famílies en què algun dels seus membres hagi estat afectat per un ERTO o per la 

finalització de contractes temporals, motivada per la crisi del Covid-19. 
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 Reducció de la càrrega impositiva a les empreses locals afectades, mitjançant l’exempció 
meritada del percentatge corresponent al període de tancament com a mesura excepcional 
motivada per les incidències del Covid-19 i bonificació fins al 31 d’agost dels tribut següents: taxa 
d’ocupació de la via pública per taules i cadires d’establiments comercials; taxa per la instal·lació 
de quioscos en la via pública; taxa per ocupació de la via pública per a mercats ambulants. 

 Atorgament de subvencions, ajuts directes i microcrèdits per a autònoms, pimes i entitats locals 
perquè puguin afrontar els pagaments a proveïdors, lloguers o inversions per complir la 
normativa de seguretat. 

 Subvenció a persones autònomes i pimes per la contractació de persones aturades i pel 
manteniment dels llocs de treball, i subvenció a altres empreses per la contractació de persones 
aturades. 

 Ajudar als comerços locals que han hagut de tancar perquè puguin sufragar part de les despeses 
en compres d’EPIs o de reforma dels establiments i s’adaptin a les mesures de seguretat 
sanitàries establertes. 

 Inclusió de noves subvencions al Pla de subvencions. 
 Ajut retornable de 400€ per aquelles persones empadronades que encara no han rebut cap 

prestació d’atur o subsidi tramitat al SEPE malgrat estar inclosos en expedients de regulació 
d’ocupació. 

 Despeses de lloguer de local industrial o comercial, espai de coworking privat o oficina ubicats al 
municipi, amb un màxim del 50 % de la subvenció i durant un màxim de 6 mesos. 

 Projectes d'impuls i ajuts a l'emprenedoria i el talent femení, amb un màxim de 5.000 € per 
organització o empresa, per al manteniment de llocs de treball i/o nova contractació, sempre que 
no s'hagin produït acomiadaments de personal de la mateixa organització o empresa, a partir del 
14 de març de 2020, i per a projectes existents d'emprenedoria o de treball autònom i del teixit 
social relacionats amb la innovació social, la transició i el desenvolupament tecnològic i digital, els 
ODS, la internacionalització i la sostenibilitat mediambiental. 

 
INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT 
 
 Reforç dels Observatoris del desenvolupament econòmic, dispositius locals de generació de 

coneixement, pel seguiment de l’activitat econòmica. 
 Creació d’una oficina única local d’informació i assessorament i de gestió d’ajudes. 
 Creació d’un sistema de seguiment periòdic sobre la situació de les empreses. 
 Creació d’un sistema d’informació i suport als tràmits dels usuaris de serveis socials. 
 Publicació de totes les mesures que es vagin aprovant des de l’Estat i la Generalitat i consells per 

viure de forma segura en la nova etapa anomenada “nova normalitat”. 
 Mantenir a la població ben informada sobre les mesures i ajudes econòmiques i socials d’àmbit 

municipal i supramunicipal. 
 Creació d’una web amb informació i activitats en l’àmbit de la cultura, l’educació, la infància, 

l’esport, la salut i l’oci. 
 Creació d’un vídeo-canal on penjar els consells dels experts. 
 Traslladar informació de temes importants a les porteries dels edificis i cases. També posar 

cartelleria a l’espai públic per informar i recordar les mesures de seguretat sanitària a la població. 
 Conèixer al detall els perfils i tipologia de les persones que són a l'atur i no tenen cap tipus de 

prestació. 
 Realitzar anàlisi de l’ocupació post-COVID. 
 Informació i assessorament de tràmits d’habitatge, serveis socials, educació ... 

 
MEDIACIÓ 
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 Implementar un servei de mediació que tingui una implicació directa sobre l’espai públic i sobre 
les comunitats de propietaris. 

 Establir un canal permanent d’interlocució amb les entitats bancàries per cercar mesures que 
ajudin a la ciutadania, treballadors/es autònoms/es i empreses. 

 Reforç i difusió dels recursos de mediació ciutadana i veïnal. 
 
DIGITALITZACIÓ I CONNEXIÓ 

 
 Manteniment del servei de suport a les iniciatives locals per a la producció de material sanitari 

creat en l’emergència. 
 Detecció de noves necessitats del territori generades per la situació de crisi que puguin ser 

cobertes des dels espais de fabricació digital i creació de nous serveis, activitats i recursos.  
 Establiment de connexions amb agents del territori (organitzacions empresarials, educatives i 

socials) per incrementar el coneixement, ús i noves aplicacions de les eines digitals i de les noves 
tecnologies en indústria 4.0. 

 Inversió en digitalització i incorporació de tecnologies 4.0 (realitat virtual, ciberseguretat, big 
data, internet de les coses) en la gestió pública de serveis i activitats: mobilitat, urbanisme, 
atenció a les persones, seguretat, etc. 

 Impuls de l’atenció ciutadana mitjançant la creació i/o adaptació de serveis en línia, de forma 
virtual i no presencial. 

 Millora o implementació de connexió WIFI en espais oberts dels municipis. 
 Acompanyar a les empreses en la seva digitalització. 
 Reduir la bretxa digital dels treballadors i treballadores, donada la implantació del teletreball i ús 

de les TIC de manera extensiva. 
 Evitar les desigualtats en la digitalització de l’educació. 
 Desplegament de la fibra òptica als polígons industrials del municipi. 
 Ajuts econòmics per projectes d'informació i lluita contra la bretxa digital, així com projectes que 

facilitin l'accés a maquinari i programari i també suport tècnic i econòmic al teixit associatiu del 
municipi per a temes de relacionats amb la digitalització i per a la prestació dels serveis 
municipals específics del projecte. 

 Projectes per desenvolupar i implantar, a escala municipal i en espais i equipaments públics, 
mesures i dispositius tecnològics que facilitin el control de la distància entre persones i models 
municipals de gestió i tramitació electrònica. 

 Formació en competències digitals. 
 Creació punts TIC per l’accés de la ciutadania  

 
TEIXIT PRODUCTIU I INDÚSTRIA 
 
 Reforç dels principals sectors productius dels territoris. 
 Abordar elements d’economia circular, simbiosi industrial, transició energètica i reducció 

d’emissions incloent nous models d’àrees d’activitat econòmica. 
 Foment de polítiques públiques de suport a problemàtiques específiques com, per exemple, 

l’automoció. 
 Promoció de l’activitat econòmica com a sector estratègic mitjançant valors com la proximitat, la 

sostenibilitat i les aliances al voltant de l’agricultura. 
 Captació d’inversions en sectors emergents. 
 Suport a empreses locals en la cerca de finançament europeu per a projectes locals. 
 Assessorament a les empreses en línies d’ajut i finançament. 
 Creació d’una línia de suport per a la tramitació dels ERTO. 
 Monitoratge a través d’enquestes per conèixer les necessitats i evolució de les empreses.  
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 Línia d’assessorament per poder optar a les licitacions de les administracions. 
 Microcrèdits de suport al sector primari per afavorir la activitat en conreus i granges, i 

promocionar el consum de productes de proximitat, ecològic. 
 Ampliació dels equips dels Centres locals de serveis al les empreses i de promoció econòmica. 
 Programa de mentoria/assessorament/consultoria a negocis que han hagut de tancar o 

reconvertir-se. 
 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). 

 Millora de la competitivitat empresarial per facilitar la transformació de la industria amb 
l’apoderament dels polígons d’activitat econòmica i dels serveis de suport per la incorporació de 
la indústria 4.0, l’economia circular i les energies renovables, la col·laboració empresarial, la 
reorientació del negoci o l’accés a mercats internacionals entre d’altres.  

 Recollida d’informació que permeti la gestió, la caracterització i la difusió dels espais productius. 
 Promoure els polígons industrials millorant-ne la imatge i modernització per atraure inversors. 
 Potenciar i facilitar la implantació de noves empreses als polígons industrials (flexibilitzar i reduir 

les taxes d’obertura i altres llicències corresponents). 
 Atraure inversió a través de les naus buides dels polígons. 
 Creació d’incubadores de projectes innovadors: cessió d’espais per noves activitats 

emprenedores per joves. 
 Impulsar l'Oficina d'Atenció a les Empreses. 
 Reforç del servei de Reempresa. 
 Abastiment de serveis bàsics a les empreses en l’àmbit d’aigua, electricitat i telecomunicacions, 

així com accions que afavoreixin la transició energètica industrial i la mobilitat sostenible. 
 Informació i sensibilització a les empreses per la implementació de mesures de responsabilitat 

social empresarial, aprofundint en fórmules de teletreball, de flexibilització laboral, d’adaptació 
dels llocs de treball i de prevenció dels riscos laborals entre d’altres temes. 

 Assessorament al teixit productiu local de les mesures i protocols d’higiene i seguretat sanitària 
establerts per a cada sector d’activitat. 

 Denunciar a inspecció de treball a aquelles empreses que no compleixen amb els requisits de 
seguretat, higiene i material necessari per fer front a la COVID-19. 

 Creació d’un espai virtual que permeti a les empreses compartir coneixement, fer gestions de 
forma conjunta i compartir serveis. 

 Assessorament per a l’optimització dels costos del subministrament elèctric dels establiments. 
 Jornades de sensibilització de cooperació empresarial. 
 Acceleradora d’empreses. 
 Serveis  i  infraestructura  de  suport  a  l’emprenedoria  (assessorament online per 

emprenedors). 
 Projectes comarcals de suport al desenvolupament econòmic i social. 
 Innovació i tecnificació de la cadena de valor agroalimentària.  
 Millora de les infraestructures d'activitat econòmica (espai coworking, millora PAEs) 

 
COMERÇ 
 
 Elaboració d’un pla estratègic per la revitalització del comerç local. 
 Campanya de promoció i divulgació del comerç de proximitat, del producte local i ecològic. 
 Suport i informació per a l’adaptació dels serveis i productes comercials als requeriments derivats 

de la situació de crisi i a l’escenari post Covid-19. 
 Impulsar microcrèdits. 
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 Facilitar la transició del petit comerç cap al comerç electrònic i facilitar la implementació de 
xarxes de distribució municipals. 

 Incentivar la creació d’un portal on-line de comerç local per tal d’impulsar la venda a domicili i/o 
punt de recollida (Marketplace). 

 Formació sobre protocols sanitaris i visites informatives i d’educació sanitària als establiments 
comercials. 

 Facilitar el repartiment de productes a domicili. 
 Elaboració d’un registre de locals comercials buits i creació d’ajuts per iniciar l’activitat. 
 Foment de l’associacionisme comercial. 
 Dotar d’equips de protecció i sanejament als mercats municipals i sedentaris. 
 Establir zones de vianants als eixos comercials. 
 Creació de les targetes moneder d'ús exclusiu al comerç local. 
 Impuls d’un instrument d’intercanvi (moneda local, punts, vals...) que permeti fomentar el 

consum local i de proximitat. També vinculada a les targetes moneder locals. 
 Projectes d'ajuts per a la modernització, l'adaptació digital i la protecció sanitària del petit 

comerç, els serveis de proximitat, la restauració, el turisme i tots els projectes vinculats al consum 
directe de la ciutadania al municipi. 

 Campanyes de divulgació, projectes de suport tècnic i tecnològic, formació, adquisició de 
dispositius i mecanismes de protecció sanitària, estalvi energètic i reducció de residus, maquinari 
i programari per als productors i petits transformadors d'alimentació de proximitat, per a la 
distribució local i la creació i articulació de nous canals de venda. 

 Campanya de sensibilització per potenciar el comerç de proximitat i els productes locals. 
 Botiga / aparador online de productes 
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CONSUM 
 
 Impuls del consum responsable i promoció de nous estils de vida i relació basats en valors socials 

i mediambientals. 
 Acompanyament a iniciatives locals i a pràctiques relacionades amb el consum sostenible i 

l’ecodisseny de productes i serveis. 
 Impulsar circuits curts de comercialització, circuits de producció, abastament i serveis de 

proximitat, tant en l'àmbit de l'alimentació (especialment en el sector primari), com en els serveis 
o l'energia, tot potenciant el treball col·laboratiu i la participació del teixit empresarial, a través 
d’un Market place. 

 Promoció del consum local a través dels canals de comunicació: ràdio, televisió municipal i xarxes 
socials. 

 Campanyes de promoció de la compra i el consum de proximitat. 
 
TURISME, RESTAURACIÓ I HOTELERIA 
 
 Impuls del turisme i l’oferta turística i esportiva. 
 Promoció d’establiments saludables. 
 Campanya de promoció i divulgació de la restauració local. 
 Suport als hotels, establiments rurals i allotjaments turístics amb la realització d’una campanya 

de promoció i divulgació. 
 Campanyes per fomentar el turisme local i català. 
 Informació integrada de l’oferta turística i d’entreteniment (agenda activitats culturals, recursos 

turístics i patrimonials ...). 
 Promoció del producte local. 

 
CULTURA 
 
 Suport a les empreses i entitats culturals i creatives locals. 
 Reforçar les entitats amb compromisos culturals. 
 Acompanyar i assessorar les entitats en noves iniciatives que pretenguin adaptar-se a la situació 

actual. 
 Treballar en els protocols necessaris i preparar una oferta d’activitats que sigui compatibles amb 

la nova normalitat. 
 Ampliar els canals de difusió i visualització dels esdeveniments culturals locals (streaming o 

gravació). 
 Promoure nous espais de trobada entre entitats locals per generar sinergies entre elles. 
 Foment d’activitats on-line. 
 Reimpulsar les inversions culturals i recuperar els ajuts inversions en entitats culturals privades 

donant suport a la seva viabilitat. 
 Creació de continguts culturals en col·laboració amb creadors i professionals de la ciutat i els 

equipaments municipals. 
 Sempre que es pugui, no anul·lar esdeveniments sinó aplaçar-los per no afectar als professionals i 

les empreses que hi ha al darrere. 
 Oferir residències als equipaments culturals per tal que els professionals de la ciutat puguin tirar 

endavant les seves produccions.  
 Recursos per la represa de l’activitat cultural (elaborat pel CERC-Diputació de Barcelona). 
 Planificació i programació cultural conjunta entre municipis: què volem aconseguir amb la 

cultura? 
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ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 
 
 Introducció de l’ESS en tot els plans de dinamització de l’activitat econòmica municipal. 
 Ajuts econòmics i línies de finançament per a projectes d’economia social i solidària 
 Suport i acompanyament a la tramitació d’ajuts i línies de finançament. 
 Planificació público-cooperativa. 
 Ampliació del crèdit cooperatiu per a la reactivació. 
 Impuls a la plataformització digital per a la transformació econòmica. 
 Posada en marxa d’un sistema de crèdits municipals per a l’emprenedoria social. 
 Afavorir les iniciatives d’ESS en les compres municipals. 
 Implantació d’una moneda social que permeti l’ús de targetes moneder. 
 Fomentar la creació i donar suport a cooperatives de consum i de producció alimentària. 

 
PROMOCIÓ TERRITORIAL 
 
 Estratègia de màrqueting de promoció turística, del sector comercial, de la restauració i del 

sector cultural, especialment afectats per la crisi del Covid-19. 
 Estratègia de branding territorial que permeti incrementar la resiliència: atracció de noves 

activitats empresarials i de recerca, creació de llocs de treball, enfortiment dels serveis socials i 
sanitaris. 

 Enfortiment del model territorial basat en el turisme de proximitat i en la sostenibilitat. 
 Aposta per la innovació i el coneixement de la mà de les universitats i centres tecnològics. 
 Accés a fons de finançament europeus. 
 Impuls comarcal de les plataformes de marketplace locals 
 Campanya d'atracció del talent 

 
RESPONSABILITAT SOCIAL 
 
 Impuls de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en les administracions locals: qualitat de 

l’ocupació, teletreball, flexibilització i conciliació, responsabilitat ambiental. 
 Alineament de les mesures amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en tots els 

àmbits d’actuació. 
 Aposta per mesures de teletreball entre els treballadors i treballadores públics. 
 Enfortir el moviment associatiu i les iniciatives de voluntariat i xarxes de veïnatge que s’han creat 

en l’emergència i donar-los suport per a la seva continuïtat. 
 Suport a les iniciatives basades en economia social i solidària. 

 
OCUPACIÓ I FORMACIÓ PEL TREBALL 

 
 Reforç i ampliació dels equips dels Serveis locals d’ocupació i de promoció econòmica. 
 Porta d’entrada única per a les persones en situació d’atur. 
 Suport al treball autònom. 
 Foment de la contractació responsable així com també de persones autònomes. 
 Reforç i ampliació dels recursos, eines i metodologies per la inserció de col·lectius en situació 

d’atur i en risc d’exclusió social. 
 Metodologies i recursos d’orientació i formació professional basades en les TIC i en formats 

virtuals i/o no presencials. 
 Promoció de l’ocupació basada en l’impuls de la tecnologia i en l’acompanyament a la transició 

digital de persones, empreses i institucions cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, 
solidari i igualitari. 
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 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. 

 Impuls de la formació continuada dels treballadors i treballadores en un model capdavanter en la 
transició ecològica, que afavoreixi les produccions i els serveis de proximitat. 

 Formació de persones aturades en sectors generadors d’ocupació, com ara el sector d’atenció a 
persones amb dependència, neteja, logística, etc. 

 Contractació directa de persones a través de Plans d’ocupació i suport a les mateixes per a la seva 
reincorporació posterior al mercat de treball. 

 Contractes laborals municipals per a donar una primera oportunitat a persones del municipi 
recent graduades. 

 Plans d’ocupació local per la contractació de treballadors/es familiars i auxiliars de la llar, serveis 
sociosanitaris, energies renovables, etc. 

 Plans d’Ocupació per a dones orientats a projectes o programes que fomentin l’emprenedoria del 
municipi en l’economia verda, l’atenció i cura a les persones. 

 Plans d’Ocupació de suport als serveis municipals i obres públiques. 
 Reforç de la perspectiva de gènere en l'àmbit laboral, amb el llançament d’un programa de 

suport a la feminització de l’ocupació, que fomenti la reincorporació de les dones al mercat 
laboral. 

 Creació d’un dispositiu d’agents facilitadors, cívics i d’inspecció per donar suport a la reactivació 
econòmica. 

 Creació de mesures i eines específiques que permetin pal·liar els efectes dels ERTOS i EROS en 
l’activitat econòmica i l’ocupació. 

 Impuls de l’obra pública com a generadora d’ocupació. 
 Enfortiment de la negociació col·lectiva per mantenir l’activitat econòmica i el treball incorporant 

el teletreball, la flexibilitat horària, la conciliació... 
 Atenció singularitzada de les comarques i nous marcs relacionals d’impuls econòmic i d’ocupació 
 Establir programes de visites i desenvolupament de projectes acadèmics (instituts, cicles 

formatius, graus universitaris, màsters, etc.) a les empreses. 
 Promoure projectes de pràctiques a les empreses. 
 Potenciar la formació dual. 
 Adquisició de kits de connectivitat per facilitar que persones en situació de cerca de feina puguin 

seguir cursos online. 
 Projectes per generar noves oportunitats de cooperació en xarxa per a l'ocupació, la capacitació i 

l'adaptació professional de les dones, mitjançant la formació, l'acompanyament personalitzat i el 
coneixement d'altres experiències. 

 Promoció de la formació professional, ocupacional i contínua. 
 Formació i millora de l’ocupabilitat 

 
EDUCACIÓ 
 
 Posar a disposició espais municipals, especialment oberts, a entitats, com patis d’escoles, per a 

poder desenvolupar les activitats extraescolars amb garanties de distància social. Garantir la 
connectivitat de les famílies. 

 Reorientació de les activitats educatives dels programes municipals d’educació per tal que es 
puguin realitzar en les hores lectives no presencials en el cas que es desenvolupi un model 
educatiu híbrid. 

 Impuls de mesures per garantir l’alimentació per a les famílies amb ajut de menjador. 
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 Creació d’un banc d’equipaments i recursos informàtics reutilitzables provinent 
d’administracions, empreses o particulars destinats a famílies amb dificultats per a poder seguir 
el model educatiu híbrid. 

 Realitzar estudis més concrets i actuals sobre el fracàs escolar i l’absentisme i d’aquesta manera 
poder treballar per a l’èxit escolar. 

 Combatre la fractura digital existent de l’alumnat i les famílies. 
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EMERGÈNCIA SANITÀRIA 
 
 Recopilació, anàlisi i comunicació permanent d’informació territorial que permeti tenir una 

radiografia sobre l’evolució de la pandèmia. 
 Creació d’un mapa de recursos i agents dels sector privat (empreses sector sanitari, residències 

de gent gran i serveis d’atenció a les persones) i associatiu (associacions ciutadanes, ONG, tercer 
sector). 

 Elaboració d’un protocol d’actuació municipal, per estar preparats de cara a futures situacions 
d’alarma que puguin esdevenir de futures crisis sanitàries. 

 Creació d’un comitè per la sanitat que canalitzi les demandes i necessitats del sector, amb la 
participació d’ajuntaments, Departament de Salut, hospitals i residències de gent gran de la 
comarca. 

 Dotació de l’equipament adequat de prevenció i emergència a totes les persones vinculades amb 
serveis essencials i específicament als equips de protecció civil. 

 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. 

 Reforçar els serveis de salut pública local amb més recursos humans. Ampliar les inspeccions 
sanitàries als establiments. 

 Reivindicació de major dotació pressupostària pels Centres d’Atenció Primària. 
 Promoció de la prevenció de la salut a través del compliment d’un calendari de vacunacions en 

col·laboració amb el Centre d’Assistència Primària (CAP). 
 Impulsar i difondre la utilització de canals digitals per facilitar les gestions de la salut de les 

persones. Com la APP la meva salut del Departament de Salut. 
 Assessorament sobre les mesures i protocols d’higiene i seguretat sanitària establerts. 
 Repartir mascaretes a les persones que hagin d’utilitzar el transport públic i no en disposin.  
 Guia amb pautes per reobrir negocis amb seguretat. 
 Noves formes de negoci i models de producció adaptats a la situació sanitària. 
 Reforç de la neteja i desinfecció de la via pública per garantir la no propagació del virus. 
 Garantir l’atenció psicològica. 
 Borsa de treball especialitzada en el sector sociosanitari 

 
SERVEIS SOCIALS 
 
 Ampliació i reforç dels equips de serveis socials. 
 Augmentar els recursos humans i econòmics d'atenció domiciliària. 
 Ampliar o crear un servei d’informació i atenció a la dona per fer atenció psicològica, accions i 

activitats de prevenció i sensibilització pedagògica en àmbit violència gènere. 
 Desplegament d’un programa de capacitació i suport per a les persones professionals dels serveis 

socials en matèria d’atenció a les persones en situacions de urgència social. 
 Ampliació dels recursos i dels ajuts econòmics destinats a les famílies amb menys recursos i 

afectades per la situació de crisi. 
 Ampliació de l’abast de la Renda garantida ciutadana i agilització de la seva gestió. 
 Vetlla perquè l’Ingrés mínim vital arribi al màxim nombre de persones. 
 Garantir que infants i adolescents puguin continuar la seva educació i el dret a una alimentació 

saludable. 
 Revisar la cartera municipal de serveis socials i adaptar-la a les noves demandes. 
 Manteniment dels serveis d’informació i acompanyament emocional i dels grups de dol sense 

comiat. 
 Simplificar els tràmits per a les prestacions socials. 
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 Suport econòmic per projectes de xarxes de suport social per crear i gestionar circuits de captació 
i distribució alimentària i de productes sanitaris per a persones de perfils vulnerables 

 Suport econòmic a la incorporació temporal de personal o a la contractació de suport extern per 
serveis associats a les polítiques socials del municipi. 

  
 

  



Plans locals de reactivació econòmica i social davant l’impacte de la COVID-19  
Versió 17/08/2021 

28 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
 Creació d’un mapa d’agents i serveis de serveis a les persones. 
 Increment del servei de teleassistència. 
 Diagnosi sobre les noves necessitats del sector de serveis a les persones: serveis d’atenció 

domiciliària (SAD), atenció a la gent gran, a la població amb dependència, població amb diversitat 
funcional, realització d’activitats educatives, lúdiques i esportives dels nens i nenes i persones 
joves, atenció a la diversitat, etc. 

 Dignificació dels llocs de treball i les condicions del sector de serveis a les persones: serveis 
d’atenció domiciliària (SAD). 

 Promoure mesures de suport emocional i psicosocial adreçat als col·lectius més afectats per la 
crisi de la Covid-19 en relació a les pèrdues, amb especial atenció a la gent gran, infants i 
persones que pateixen violència intrafamiliar. 

 Ampliar l’atenció psicològica a les dones que pateixen situacions de violència masclista i generar 
campanyes de sensibilització per fomentar la igualtat de gènere i contrarestar les regressions en 
el procés d’emancipació o vulneració de drets de les dones fruit degut a la pandèmia. 

 Suport econòmic per projectes de suport professional i voluntari per a la cura de persones 
dependents i amb discapacitats, tant en domicilis com en llocs de trobada 
 

GENT GRAN 
 
 Crear un projecte d’acompanyament a persones majors de 75 anys que viuen soles.  
 Suport a les persones grans: evitar l’aïllament social. 
 Prevenció i detecció de la soledat sobrevinguda i la fragilitat. 
 Augmentar les places residencials per a casos d'emergència. 
 Coordinació del projecte de voluntariat per tal de continuar ajudant a les persones més 

vulnerables a minimitzar els riscos de contacte. 
 Realitzar xerrades formatives sanitàries de protecció de la salut per poder donar la millor 

informació possible a aquest col·lectiu. 
 Oferir tallers d’aprenentatge digital i de recerca de canals de comunicació institucionals digitals i 

així puguin estar sempre ben informats. 
 Treballar amb la regidoria d’esports per fer un programa d’acció i activitat saludable. 
 Preparar els casals d’avis perquè quan es puguin reobrir, es faci amb totes les mesures de 

protecció i higienicosanitàries pertinents. 
 Manteniment de l’envelliment actiu: activitats físiques dirigides a grups reduïts de gent gran. 
 Adaptar l’espai públic i la mobilitat a les necessitats que es deriven de l’envelliment de la 

població. 
 Mesura de l’impacte de la Covid-19 i les seves conseqüències a curt, mig i llarg termini en les 

residències i centres d’atenció a la gent gran. 
 Avanç cap a un nou model d’atenció a la gent gran més comunitari que respecti l’autonomia i les 

preferències de la gent gran. 
 
JOVENTUT 
 
 Campanya per conscienciar als joves de la situació actual i de les noves mesures sanitàries a 

través de les xarxes socials. 
 Treball transversal amb promoció econòmica per difondre ofertes de treball dirigides als i les 

joves. 
 Impuls d’un canal de comunicació entre les entitats del sector i els/les tècnics/ques municipals, 

per poder resoldre dubtes. 
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 Orientació als i les joves que ho necessitin per prendre decisions referents als seus estudis i/o a la 
seva vida laboral. 

 Suport a entitats de joventut perquè puguin fer activitats amb mesures de prevenció adequades. 
 Beques i ajuts per a la inscripció i l'assistència a activitats de lleure, culturals, esport i 

extraescolars, o per a materials i equipament personal per dur-les a terme. 
 Campanya de difusió i suport al lleure infantil i juvenil (entitats de lleure, AMPA, entitats juvenils i 

socials, entitats culturals i entitats i clubs esportius) i per a l'organització i el desenvolupament 
d'activitats de lleure, esport i extraescolars, de manera segura i amb les mesures de protecció 
sanitària adequades. 

 Ajuts econòmics per projectes per incorporar mesures de prevenció i protecció de la salut, arran 
de la COVID-19, en escoles bressol, entitats socioeducatives de lleure infantil i juvenil, entitats 
culturals, espais públics tancats per a gent gran i llocs similars. 

 
VULNERABILITAT 
 
 Mesures que permetin que les ajudes públiques destinades al suport a les famílies vulnerables 

tinguin impacte en el comerç de proximitat, establint mecanismes com targetes moneder amb 
adhesió de comerços, etc. 

 Desenvolupament d’actuacions transversals i integrals, i en col·laboració amb les entitats del 
territori que contemplin els àmbits de l’ocupació, l’habitatge, la salut i alimentació i l’accés a 
l’educació en famílies i/o col·lectius més vulnerables: gent gran, persones joves amb risc 
d’exclusió social, famílies monoparentals, persones amb discapacitat, persones immigrades en 
situació irregular, col·lectius amb diversitat funcional, etc. 

 Distribució de lots de productes adreçats a les famílies més vulnerables: material escolar, 
productes sanitaris i d’higiene, etc. 

 Paralització de desnonaments i talls a subministraments de llum i aigua. 
 Protocol d’ajuda als desnonaments, impagaments de serveis bàsics i d’impagament dels rebuts 

de les comunitats de propietaris 
 Posada en marxa d’accions per fer front a la pobresa energètica. 
 Garantir l’aprofitament alimentari del producte sobrant en bon estat. 
 Impuls del voluntariat per donar suport a les diverses situacions de necessitat puntual de 

persones i famílies més vulnerables. 
 Impuls d’accions de caire comunitari. 
 Potenciar la connexió comunitària amb la gent gran i l’envelliment actiu. 
 Protecció de la gent gran i de la població dependent. 
 Reforçar el servei d’atenció a les persones. 
 Reforçar els serveis d’atenció a les dones en situació de violència de gènere. 
 Aliances entre la Generalitat, la Diputació, l’AMB, comarques i municipis per blindar serveis 

públics 
 Ampliació del menjador social. 
 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. 
 Ajuts econòmics per projectes per reduir i millorar l'eficiència en el consum d'energia elèctrica, 

aigua i gas, reduir els residus domèstics, implantar serveis de teleassistència, telefonia mòbil i 
accés a internet, per millorar la seguretat i protecció de la salut en entorns familiars i habitatges 
de perfils vulnerables. 

 
TEIXIT ASSOCIATIU I DINAMITZACIÓ SOCIAL 
 
 Elaboració d’una guia/catàleg d’entitats actualitzat. 
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 Promoure el voluntariat. 
 Donar suport a la posada en marxa i consolidació de les iniciatives i projectes de caire social 

promoguts per entitats i col·lectius. 
 Foment d’activitats en línia. 
 Vetllar per la continuïtat de les xarxes de suport comunitàries creades durant la crisi de la Covid-

19. 
 Ampliació dels Banc del Temps per fer-lo extensiu a més població i que sigui una eina útil per 

cobrir necessitats bàsiques. 
 
HABITATGE 
 
 Impuls de l’habitatge de lloguer assequible, impulsant actuacions adreçades a l’ampliació i 

dinamització del mercat existent. 
 Campanya per incentivar propietaris a entrar a la borsa municipal de lloguer. 
 Impuls de polítiques d’habitatge que apostin per la rehabilitació i la construcció d’habitatge de 

protecció oficial (HPO). 
 Ajudes al pagament de subministraments. 
 Reforç del servei de negociació de lloguers socials i d’intermediació en deutes de l’habitatge. 
 Moratòria als/les llogaters/es dels habitatges municipals, tramitació de moratòries d’hipoteques, 

tramitació de moratòries de lloguer (grans i petits tenidors), tramitació d’ajuts i microcrèdits de 
l’Estat, i tramitació d’ajuts al lloguer Generalitat (MIFO). 

 Elaborar un cens de pisos buits. 
 Adquisició d’habitatges buits de bancs, fons d’inversió i grans tenidors mitjançant el dret de 

tempteig o l’expropiació. 
 Revisar anualment la possibilitat d’augmentar els pisos d’emergència social. 
 Suavitzar els cànons que permetin facilitar el canvi de qualificació urbanística de local a habitatge. 
 Crear unes bases d’ajuts per al pagament de quotes de lloguer o d’hipoteques, compatibles amb 

les d’altres administracions. 
 Bases ajuts per pagar lloguer per les persones que no compleixen els requisits de Generalitat i 

Ministerio i per col·lectius més vulnerables. 
 Apropar i tramitar ajuts impulsats per altres administracions. 
 Incrementar el parc públic d’habitatge (noves adquisicions, rehabilitacions, cessió). 
 Enfortir la coordinació dels serveis tècnics d’habitatge i de serveis socials per definir plans 

individuals de manera coordinada valorant tots els criteris i totes les opcions. 
 
 LLOGUERS, CESSIONS D’ÚS I OCUPACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS 
 
 Congelació dels preus de lloguer de locals en edificis d’habitatge públic que afectin a activitats 

comercials i empresarials. 
 Agilitzar els tràmits per la implementació d’activitat comercial als locals buits. 
 Moratòria dels lloguers de naus de titularitat municipal. 

 
ESPAI PÚBLIC 
 
 Mesures de promoció de l'espai públic com un àmbit segur per a les persones. 
 Reforç de la neteja i desinfecció dels espais públics, divulgació de les normes de prevenció de 

contagis i extensió de la malaltia. 
 Gestió dels espais per garantir-ne el bon ús durant l’estiu. 
 Promoció de zones de vianants els caps de setmana. 
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SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I TRANSICIÓ ENERGÈTICA 
 
 Oficina de suport amb l’objectiu que els municipis disposin de plans locals d’energia. 
 Accelerar la transició ecològica i protecció de l’emergència climàtica a través d’un Pacte per a la 

transició ecològica. 
 Suport i assessorament en la transició cap a les energies renovables i l’eficiència energètica. 
 Afavorir la creació de llocs de treball amb una intervenció pública orientada a un canvi de model 

productiu verd. 
 Lideratge de l’administració local de la transició a una economia circular. 
 Assessorament per fer més eficient el consum elèctric i d’aigua dels establiments i les famílies. 
 Incentivar el teletreball. 
 Foment de les energies netes, facilitant els tràmits per les instal·lacions de plaques solars per 

l’autoconsum. 
 Desenvolupament d’accions de protecció de la biodiversitat i els espais verds. 
 Continuïtat i increment dels projectes d’educació ambiental. 
 Impuls   de   projectes   i   mesures   de   sostenibilitat   i   eficiència energètica 

 
MOBILITAT SOSTENIBLE I CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 
 Aposta pel canvi de model de mobilitat i infraestructures. 
 Potenciar el transport públic. 
 Potenciar l’ús de mitjans de transport més sostenibles, com la bicicleta o els vehicles elèctrics. 
 Ampliació de la xarxa de carrils bici i dels itineraris. 
 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. 

 Coordinació de les mesures per a la reducció d’emissions en tots els sectors. 
 Elaboració d’un inventari de referència d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH). 
 Establiment d’un sistema de seguiment de la qualitat de l’aire i desenvolupament d’actuacions de 

millora. 
 Projecte pilot de millora de gestió de la mobilitat 

 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 Suport per substituir els sistemes de recollida de residus cap a models de porta a porta o similars. 
 Foment d’una gestió responsable dels residus a la llar, amb mesures de conscienciació ambiental. 
 Impuls al projecte de millora de la separació en origen dels residus produïts dels grans 

generadors i la indústria. 
 Impuls de la màxima modernització de les instal·lacions de tractament de residus per 

desplaçaments de camions i generació de CO2. 
 Manteniment del servei específic de recollida de residus a les residències de gent gran fins que 

finalitzi la situació d’emergència sanitària. 
 

ABASTAMENT 
  
 Promoció dels mercats municipals i dels productors de la terra del mercat setmanal. 
 Establiment d'un grup de proveïdors que puguin facilitar els materials imprescindibles per 

afrontar la nova realitat als negocis i afavorir la represa de la seva activitat econòmica. 
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4. Enllaços d’interès 

 
Diputació de Barcelona. Serveis als ajuntaments en el context de la Covid 
https://www.diba.cat/web/atencio-als-ajuntaments  
 
Diputació de Barcelona. Informació socioeconòmica. Especials Covid 
https://www.diba.cat/web/economieslocals/informacio-socioeconomica#collapse397710440  
 
Generalitat de Catalunya (Canal Empresa). Mesures econòmiques i socials per a empreses i 
autònoms 
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-
economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ 
 
Cambra de Terrassa. Recull de mesures d’àmbit econòmic i financer a nivell estatal, català i local 
https://www.cambraterrassa.org/economiques-financeres-covid/ 
 
Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona 
https://www.diba.cat/documents/36150622/322259167/Estudi_Impacte+COVID-
19+Estructura+empresarial+2020.pdf/cd81316e-0b71-4b00-807d-db8242afe930 
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