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Mesures per 
garantir les 
necessitats 
bàsiques 
(col·lectius més 
vulnerables)

• Els serveis socials treballen sota un pla de 
treball, individualitzat per cada cas, buscant
fugir de l’assistencialisme i per contra 
empoderar a la ciutadania que pitjor ho està
passant. 

• Les partides destinades a ajuts d’emergències
s’han vist incrementades, en un primer 
moment en un total de 306.000€. 

• Actualment es reben una mitjana de 16 nous
casos diaris.

• Avui dia podem dir que setmanalment la 
despesa en alimentació i productes de 
primera necessitat se situen entorn els
10.000€ als quals cal sumar la despesa de 
fruita fresca i verdura que és d’uns 5.000€ 
mensuals.



Mesures per garantir les 
necessitats bàsiques 
(col·lectius més vulnerables)

• Cal posar en relleu també l’increment de la subvenció 
atorgada a Càritas (15.000€) i Creu Roja (3.000€), 
entitats que han col·laborat molt estretament amb el 
servei de Benestar Social davant l’allau de casos durant 
els pitjors mesos de la pandèmia.

• Davant l’increment notable de casos del programa 
d’emergència energètica, als 50.000€ pressupostats 
inicialment s’han afegit 26.000€ provinents de dues 
generacions de crèdits.

• En relació amb els plans de benvinguda per a les 
persones migrades cal destacar que el servei de 
primera acollida, adjudicat a Creu Roja, ha estat 
operatiu en tot moment.



Mesures per garantir les necessitats 
bàsiques (col·lectius més vulnerables)

• Beques Escolars: La convocatòria actual ha apreciat un 
increment notable en el nombre de sol·licituds. A fi de 
garantir l’accés de tothom que seguís els criteris es va 
incrementar la partida en 110.000€ de manera que el total 
del pressupost destinat a la convocatòria d’enguany ha 
estat de 650.000€.

• Beques Casals d’Estiu: Des del Servei de Benestar Social 
s’ha atorgat a totes aquelles famílies que han estat 
derivades a l’assistència als casals d’estiu. Tant pel que fa a 
la quota com al menjador. L’import destinat a aquest 
concepte ha estat de 21.738€.

• El servei de teleassistència ha ampliat els barems atesa la 
nova situació. La partida ha estat incrementada en 
10.000€. Actualment hi ha 1.127 aparells en actiu, dels 
quals 9 corresponen a casos de violència masclista.



Mesures per garantir el dret 
a l’educació amb seguretat
• Durant els mesos de confinament, l’Ajuntament, davant 

la impossibilitat del Departament d’Educació de la 
Generalitat de cobrir tot el territori, va posar a 
disposició de l’alumnat de les famílies més vulnerables 
180 unitats de connexió a internet, 200 targetes SIM, 
30 tauletes i va contractar el lliurament domiciliari del 
material. Aquesta mesura va tenir un cost de 24.030€.

• D’altra banda també, a fi de garantir que els centres 
educatius fossin segurs en aquest inici de curs, des de 
l’Ajuntament s’ha efectuat una compra de material de 
prevenció (papereres amb tapa i pedal, dispensadors de 
gels hidroalcohòlic, dispensadors de paper de bobines, 
mampares, entre d’altres) per valor de 99.000€.

• També des del Servei d’Educació de l’Ajuntament s’ha 
reforçat el servei de neteja i desinfecció dels centres 
durant el curs 20/21. Aquesta mesura a comporta un 
import de 146.571€



Mesures per fer front a les 
violències masclistes

• La situació d’excepcionalitat que ens ha tocat viure 
ha afectat de manera específica a les dones en 
situació de violència masclista.

• El Centre d’Informació, Atenció i Recursos per a 
les Dones i el Servei d’Atenció Integral a les 
Diversitats Sexuals i de Gènere han seguit oferint 
en tot moment atenció telefònica.

• A fi de donar a conèixer els recursos que poden 
ajudar en la resposta a situacions de violència, a 
més, es va posar a disposició una Guia per a dones 
en situació de violència masclista durant el 
confinament. La guia recull recursos i 
recomanacions sobre dubtes que poden sorgir en 
situacions de perill en un context d’Estat d’Alarma, 
informació sobre acompanyament psicològic i 
assessorament jurídic, així com informació 
vinculada a l’àmbit laboral.



Mesures d'ajuts a l'impuls 
econòmic i fiscal
• Creació de l’Oficina COVID per a la posada en marxa d’ajuts municipals inèdits

que ajudessin a pal·liar la situació social i econòmica.

• PAQUET A D’AJUTS PER A LES FAMÍLIES:
• Ajuts a les famílies que han vist reduïts els seus ingressos per 

causes derivades de la pandèmia. (Dirigits a les persones que han 
passat a desocupades o que s’han donat de baixa d’autònom en 
data posterior a 01-03-2020 o han patit una reducció d’ingressos a 
conseqüència d’un ERTO o per haver demanat l’excedència o 
reducció de jornada per l’atenció de fills/es menors de 12 anys a 
càrrec seu amb una base imposable inferior a 24.107,20€ anuals a 
la declaració de la renda de l’any 2019.)

• D’aquest primer paquet s’han rebut 322 sol·licituds de les quals:
• 108 han estat resoltes favorablement (25.600€)
• 33 es resoldran desfavorablement per no complir els

requisits de l’ajut.
• 181 resten pendents de presentació de documentació.



Mesures d'ajuts a l'impuls 
econòmic i fiscal

• Creació de l’Oficina COVID per a la posada en marxa d’ajuts municipals inèdits que 
ajudessin a pal·liar la situació social i econòmica.
• PAQUET B D’AJUTS PER A LA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA:

• Ajuts per a persones físiques o jurídiques amb o sense treballadors a 
càrrec amb activitat que ha vist reduït els seus ingressos en un mínim
d’un 50%.

• Ajuts per a persones físiques o jurídiques amb o sense treballadors a 
càrrec amb activitat que s’ha vist afectada pel tancament.

• Ajuts per a subjectes passius de la taxa d’ocupació de la via pública de 
taules i cadires.

• Ajuts per a subjectes passius de la taxa per l’ocupació de la via pública 
amb parades als mercats o fires del divendres.
• D’aquest primer paquet s’han rebut 579 sol·licituds de les quals:

• 177 han estat resoltes favorablement (205.724€)
• 25 es resoldran desfavorablement per no complir els

requisits de l’ajut.
• 377 resten pendents de presentació de documentació.



Mesures d'ajuts a l'impuls econòmic i fiscal

• Modificació del calendari fiscal (impostos i taxes municipals) 
ampliant els terminis de pagament.

• No exacció dels nous rebuts de tots aquells serveis municipals 
pel període no gaudit per part dels usuaris/es dels serveis: 

• Escoles Bressol Municipals
• Escola de Música
• Parc esportiu municipal Guiera
• Zona Esportiva Municipal Xarau
• Ateneu 
• Mercats ambulants.

• Al mes de juny es va aprovar al Ple Municipal l’ús del Fons de 
Contingència 2020 per a fer front als Ajuts COVID-19.

• Aprovació de la no subjecció de la taxa per a l’ocupació pública 
per taules i cadires durant el període en el qual no es va poder 
dur a terme l’activitat.
• Del 15-03-2020 al 24-05-2020



Mesures de protecció de l’ocupació

• A finals del mes de març es van posar en marxa dos nous serveis: El 
Servei d’Assessorament a l’autònom i el Servei d’Assessorament en cas 
d’ERTO. El primer, tenia per objectiu donar suport a les persones 
autònomes davant la situació excepcional d’Estat d’Alarma produïda per 
la COVID-19, oferint informació, assessorament i suport en els tràmits 
d’ajuts, línies de crèdit. Mesures laborals, fiscals i resolució d’incidències 
derivades de la denegació per part de les mútues de la prestació 
extraordinària per a autònoms. El segon, oferia un assessorament global 
a persones afectades per un ERTO. 

• També es va posar a disposició un dossier explicatiu sobre tots els ajuts 
i mesures adreçades al col·lectiu de persones autònomes, el qual 
s’anava actualitzant amb cada nova mesura de qualsevol administració. 
Aquest dossier es va publicar juntament amb les mesures i ajuts en cas 
d’ERTO elaborat pel nou servei d’assessorament.

• Des de finals de març fins a principis de juliol es va assessorar 71 
persones.



Mesures en l’espai públic

• Durant tot l’estiu, per tal de garantir que la ciutadania pogués 
passejar de manera segura en espais prou amples per mantenir la 
distància interpersonal, durant els caps de setmana dels divendres a 
les 17h i els diumenges fins a les 23.55h, es van reservar per als 
vianants les principals vies de la ciutat:
• Av. Primavera
• Av. Catalunya
• Carrers Sant Martí i Sant Ramon
• Av. Canaletes

• Coincidint amb la campanya de Nadal i la reobertura de les 
terrasses de bars i restaurants, aquesta mesura s’ha tornat a activar, 
des del passat 27 de novembre. En aquesta ocasió, però només a 
aquelles vies en les quals es va constatar major efectivitat de la 
mesura: 
• Av. Catalunya
• Carrers Francesc Layret i St. Ramon



Mesures en l’espai públic

• La neteja de l’espai públic es va mantenir en un 
100% durant tot l’Estat d’Alarma, intensificant 
des de llavors la neteja de les zones amb més 
afluència de gent com són mercats municipals, 
mercats setmanals, Centres d’Atenció Primària, 
centres educatius, centres esportius, comissaria 
de Policia, l’accés a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, 
les dependències de Serveis Socials, entre d’altres 
equipaments municipals.

• Durant els mesos d’estiu, amb l’entrada a la “nova 
normalitat” es van senyalitzar als carrers 
principals mitjançant adhesius a les voreres els 
sentits de circulació dels vianants, recordant la 
necessitat de circular per la dreta.

• També es van col·locar indicacions davant de tots 
els equipaments municipals amb més afluència 
d’espera, recordant la necessitat de garantir la 
distància de seguretat.



Mesures en l’espai públic

• A petició per carta de l’Alcalde de la 
ciutat, a principis del passat mes d’abril 
vam comptar amb la presència de la 
Unitat Militar d’Emergències (UME) 
per a realitzar feines de desinfecció a 
la residència per a Gent Gran de 
Canaletes. Es va donar prioritat a les 
residències, ja que les empreses de la 
Generalitat no donaven l’abast, i des de 
l’Ajuntament s’entenia que són espais 
on ha estat especialment difícil trencar 
la cadena de contagi, sobretot tractant-
se d’un col·lectiu especialment 
vulnerable.



Vigilància i seguretat
• La Policia Local va prestar servei d’atenció 

24h durant tot el confinament. Es va 
reforçar el servei de recepció de trucades 
davant l’augment de peticions d’informació. 
També han denunciat juntament amb 
Mossos d’Esquadra les conductes que 
incompleixen les limitacions establertes a la 
normativa de cada moment.

• Durant els pitjors mesos de la pandèmia la 
Policia Local va rebre també material sanitari 
de donacions particulars que va ser repartit 
entre el seu propi servei i els Centres 
d’Atenció Primària de la Ciutat.

• Des del 17 de març al 10 de desembre del 
2020 s’han aixecat 1303 per infraccions 
COVID.



Taula de reconstrucció social i 
econòmica

• La Taula de reconstrucció social i econòmica de Cerdanyola del 
Vallès va cloure els seus treballs aprovant 109 actuacions per fer 
front a la crisi derivada de la pandèmia a la ciutat.

• Hi van participar a prop d’una cinquantena de representants de 
col·lectius de l’àmbit social i econòmic de la ciutat, així com de 
totes les formacions polítiques presents al consistori.

• Actualment 86 mesures ja estan realitzades, 13 estan en 
execució i 10 pendents.



Campanyes informatives i de 
conscienciació

• Entenent que especialment en moments d’incertesa la 
ciutadania necessita obtenir informació de primera mà, 
des de l’Ajuntament s’ha fet i es fa un seguiment continu 
de tota la nova normativa aplicable a la ciutat a través de la 
web, les xarxes socials institucionals, a través del butlletí 
municipal (Riu Sec), d’insercions a mitjans de comunicació 
locals i amb materials a l’espai públic quan ha esdevingut 
pertinent.

• També durant aquest període s’han normalitzat els 
Directes de l’Alcalde a les xarxes socials institucionals, 
donat l’oportunitat a la ciutadania de formular dubtes i 
suggeriments en primera persona.

• S’han implementat campanyes de conscienciació com les 
de suport al comerç, els serveis i l’hostaleria de proximitat 
o la campanya COVID d’aquest hivern.



Campanyes informatives i de 
conscienciació

• Al mes de maig, l’Ajuntament va distribuir 6.134 
mascaretes enviades per correu postal al domicili de tots 
els nens d’entre 3 i 13 anys residents a la ciutat. Es 
tractava de mascaretes reutilitzables que es poden rentar 
fins a 140 vegades. L’enviament també incloïa un diploma 
personalitzat reconeixent l’esforç i el bon comportament 
dels nens i nenes de Cerdanyola durant els dies de 
confinament total, així com uns llapis de colors i un cartell 
amb la frase “Tot anirà bé” per pintar.



Campanyes informatives i de 
conscienciació

• De la mateixa manera, a finals del mes de maig, 
l’Ajuntament va distribuir 8487 mascaretes enviades per 
correu postal al domicili de totes les persones grans 
majors de 70 anys residents a la ciutat. Es tractava de 
mascaretes reutilitzables que es poden rentar fins a 140 
vegades. La mesura pretenia que la gent gran tingués 
garanties de seguretat en les seves sortides al carrer amb 
l’aixecament progressiu del confinament.



Campanyes informatives i de 
conscienciació

• Repartiment de 2800 mascaretes a l’estació de Renfe Cerdanyola 
del Vallès i a la parada de busos de les Fontetes, a través de Creu 
Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada.



Campanyes informatives i de 
conscienciació

• Des de l’Ajuntament de Cerdanyola s’han fet arribar 
portamascaretes a totes les escoles i instituts de la ciutat 
perquè siguin lliurats a l’alumnat a partir de 6 anys i fins 
als 18 anys. Des de l’inici de curs els joves i infants a partir 
d’aquesta edat estan obligats a portar mascareta durant 
tota la jornada lectiva i alhora haver de dur una altra de 
recanvi. En principi aquesta mesura havia de ser els 
primers 15 dies, però finalment s’ha allargat i es mantindrà 
tot el curs. S’han repartit un total de 8.300 mascaretes en 
23 centres de primària, secundària i educació especial 
públics, concertats i privats de Cerdanyola del Vallès.



Campanya de vacunació de la grip

• Des del 19 d’octubre l’Ajuntament de Cerdanyola ha cedit 
la sala Elisa Arimany (Biblioteca Central) per dur a terme 
la campanya de vacunació de la grip 2020.

• S’han vacunat 7.500 persones a data 4/12/2020 a tota la 
ciutat. La cobertura ha passat d’un 34% l’any passat a un 
45,25% (població de risc i majors de 60 anys).  D’aquest 
total, 199 persones són veïns i veïnes de Bellaterra.



Cultura amb seguretat

• La XXIX’5 edició del Festival Internacional Blues de 
Cerdanyola, FIBC, que es va celebrar del 2 a l’11 d’octubre 
va comptar amb un protocol de seguretat molt exigent 
adaptat a la situació COVID.

• L’organització va optar per buscar espais a l’aire lliure, però 
en recintes tancats que permetessin gaudir d’espais segurs 
en emplaçaments emblemàtics de la ciutat. Els jardins de 
Ca n’Ortadó, l’amfiteatre de Can Serraparera, els jardins de 
Can Cordelles i la pista d’hoquei de la Biblioteca Central 
van ser els seleccionats.



Nadal amb seguretat

• El programa d’activitats nadalenques 2020 s’ha vist
afectat per la situació provocada per la pandèmia
de la COVID19. Moltes de les tradicionals activitats
que es feien per aquesta època no es podran
celebrar, però també hi haurà de noves i adaptades
a la situació actual. El programa es viu i s’adaptarà a 
les noves mesures antiCOVID.



Gràcies
per la vostra atenció!

Distància de seguretat

mascareta

RENTAT DE MANS

ens protegeix:La fórmula que


