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Aquest informe persegueix resumir la gestió de la crisi de la 

COVID-19 per part de l’Ajuntament de Cerdanyola del 

Vallès, des del Decret de l’Estat d’Alarma a data 14 de 

març del 2020 fins al 31 de desembre del 2020.  

 

Cal posar en relleu que l’eix fonamental en tota la gestió ha 

estat garantir el compliment i la implementació de les 

mesures establides per les autoritats sanitàries, tot 

acompanyant i assegurant que cap veí o veïna quedés 

desatès tant durant el confinament domiciliari com en les 

posteriors situacions derivades de la crisi sanitària. 

 

Cerdanyola del Vallès, gener 2021 
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Mesures d’acompanyament  

a la ciutadania 

 

 

Serveis Econòmics, Promoció Econòmica, Empresa, 

Comerç i Ocupació 

 

• 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: 

• 250 han estat resoltes favorablement (57.600 €). 
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• 22 es resoldran desfavorablement per no complir els 

requisits de l’ajut.  

• 3 es resoldran desfavorablement per presentar-se 

fora de termini.  

• 22 tenen deutes amb l’administració i l’han de 

regularitzar per resoldre favorablement la sol·licitud.  

• 25 resten pendents de presentació de 

documentació.  

 

• 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 segon paquet s’han 

rebut 579 sol·licituds de les 

quals: 

• 465 han estat resoltes 

favorablement  

(518.870,52 €). 
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• 11 es resoldran 

desfavorablement per no 

complir els requisits de 

l’ajut.  

• 7 es resoldran 

desfavorablement per 

presentar-se fora de 

termini.  

• 67 tenen deutes amb 

l’administració i l’han de 

regularitzar per resoldre 

favorablement la 

sol·licitud.  

• 29 resten pendents de 

presentació de 

documentació.  

 

• 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. 
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• 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 

• 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. 

• En el marc de la campanya de Nadal i tenint per 

objectiu fomentar les compres de proximitat, del 7 de 

desembre al 10 de gener, l’Ajuntament va posar a 

disposició del comerç, els serveis i l’hostaleria de 

Cerdanyola del Vallès tiquets de 30 minuts 

addicionals d’aparcament en zona blava per repartir 

entre els seus clients. 
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Servei d’Educació 

 

• 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€ 

   
Joventut i infància 

 

• 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. 
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Tant pel que fa a la quota com al menjador. L’import 

destinat a aquest concepte ha estat de 21.738€. 

• 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. 

• Des de l’Ajuntament de Cerdanyola durant el primer 

trimestre del curs 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. 

 

Servei d’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 
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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. 

 

Servei d’Esports 

 

• Des del Servei d’Esports s’ha treballat en tot moment 

amb les entitats esportives locals per tal de 

transmetre la informació actualitzada de les mesures 

a prendre i a aplicar a les instal·lacions esportives 

municipals. Es van tancar instal·lacions al mes de 

març de 2020 i es van tornar a reprendre les activitats 

obrint instal·lacions descobertes a partir del dia 25 de 

maig. Es van establir protocols d’actuació a cada 

equipament amb un control permanent per part de les 

entitats portant registres de cada esportista usuari de 

les instal·lacions. 

• En data 8 de juny es van obrir les instal·lacions 

cobertes (pavellons) i a partir del dia 22 de juny vam 

obrir al públic el PEM Guiera i el CEM Can Xarau. 

També es van implementar protocols i mesures 

preventives (senyalització, dispensadors de gel 

hidroalcohòlic, distribució de fungicida desinfectant, 
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etc.) a aquestes instal·lacions. Al PEM Guiera i al 

CEM Can Xarau es va treballar intensament a les 

xarxes socials per tal d’apropar l’esport a la ciutadania 

amb sessions virtuals d’activitats físiques, píndoles 

d’entrenaments a distància, consell de salut i esport, 

etc. A les dues instal·lacions s’han implantat sistemes 

de cita prèvia i una aplicació de mòbil “connecta” al 

PEM Guiera per oferir entrenaments, rutines, 

comunicacions, publicitat, canvis sessions, reserves, 

etc. 

• Al Servei d’Esports es va implantar durant el mes de 

juny una sèrie de grups de WhatsApp per cada 

instal·lació esportiva amb la participació de les 

entitats usuàries de cadascuna per tal de tenir una 

coordinació de la situació en cada moment, 

transmetre la informació, actualitzar protocols, 

comentar i resoldre incidències i millorar 

contínuament la comunicació i interacció amb les 

entitats esportives locals. 

• El Servei d’Esports va treballar amb el Servei 

d’Educació i Participació Ciutadana per tal d’impulsar, 

coordinar i organitzar uns Casals de lleure durant 

l’estiu del 2020. Finalment, es van organitzar dos 

casals Esportius a Can Xarau i al PEM Guiera amb 

una participació limitada donades les restriccions i 

mesures preventives. Els casals anteriors tenien una 

durada de 4 setmanes i aquest any s’han ampliat a 6 

setmanes per tal de donar més cobertura a les 

persones interessades. També es van autoritzar 

altres casals d’entitats esportives com el Club Futbol 

Cerdanyola, el Club Hadbol Cerdanyola, el Club 

Gimnàstica Rítmica Cerdanyola, entre altres.   
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• Donada la incertesa de la situació de pandèmia de la 

COVID-19, finalment es van poder posar en marxa 

totes les piscines d’estiu i es va oferir aquest servei 

del mes de juny al setembre del 2020, tant a la Piscina 

Municipal del Turonet, com al Bosc Tancat i a la 

Piscina Municipal Montflorit. 

• Aquest any 2020 s’han tramitat totes les subvencions 

de concurrència competitiva atorgant la totalitat del 

pressupost destinat a aquest concepte, uns 20.000 €.  

• S’han tramitat tots els convenis de col·laboració amb 

les entitats esportives locals que han sol·licitat ajut 

econòmic. Actualment resten en tràmit només 6 

entitats que es tancaran durant el mes de gener del 

2021.    

• Des del Servei d’Esports s’han fet programes de 

neteja en profunditat i desinfecció de les instal·lacions 

aprofitant el tancament al públic d’aquestes i una 

vegada obertes, s’han fet actuacions especials de 

desinfecció de manera permanent. S’han tramitat 

contractes de subministrament de gel hidroalcohòlic i 

productes fungicides i desinfectants per a les 

instal·lacions esportives i material esportiu. 

• Donada la situació, s’ha mirat d’intensificar sempre 

que fos possible l’avenç en el programa d’inversions 

previst al pressupost municipal corresponents als 

projectes encabits en el marc del Servei d’Esports 

• Reparacions Frontons Municipals Can Xarau 

Dates de realització: SETEMBRE 2020 

Import de la inversió: 29.612,68 € IVA Inclòs. 

• Construcció corda pista atletisme Montflorit 

Dates de realització: JULIOL 2020 

Import de la inversió: 23.553,10 € IVA Inclòs. 
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• Construcció Mur Fusta camp Tir amb Arc 

Montflorit 

Dates de realització: JULIOL – SETEMBRE 2020 

Import de la inversió: 39.209,72 € IVA Inclòs 

• Canvi il·luminació de Leds ZEM Montflorit 

Dates de realització: DESEMBRE 2020 

Import de la inversió: 3.850,00 € IVA Inclòs. 

• Canvi gespa artificial camp futbol La Bòbila 

Dates de realització: PERÍODE SETMANA 

SANTA 2021 

Import de la inversió: Import de licitació de  

174.996,25 €. 

• Aprovació projecte executiu 1ª Fase Complex 

Can Xarau 

Dates de realització: DESEMBRE 2020 

Import de la inversió: Import d’Adjudicació 

487.883,94 € IVA Inclòs. 

• Substitució màquines musculació sala fitness 

PEM Guiera 

Dates de realització: Instal·lació de noves 

màquines gener 2021 

Import de la inversió: Import de licitació de 

212.960,00 € IVA Inclòs. 

• Aprovació projecte executiu accessos PEM 

Guiera (Bar i Pavelló) 

Dates de realització:. Setembre 2020 (execució: 

Primer semestre del 2021) 

Import de la inversió: Import de licitació de 

133.000,00 € IVA Inclòs. 

• Inici obres reparacions desperfectes CEM Riu 

Sec 

Dates de realització: En execució (final a febrer del 

2021) 
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Import de la inversió: Import d’adjudicació 

323.261,88 € IVA Inclòs. 

• Urbanització exteriors Can Xarau 

Dates de realització: En execució (final primer 

trimestre del 2021) 

Import de la inversió: Partida gestionada pel 

Servei d’Urbanisme. 

• Instal·lació de dues zones de màquines de 

fitness al carrer 

Dates de realització: Gener del 2021 

Import de la inversió: Import d’adjudicació 

7.439,08 € IVA Inclòs. 

• Construcció d’un Parc de Cal·listènia al Parc 

Cordelles. 

Dates de realització: Primer trimestre del 2021 

Import de la inversió: Import de licitació 24.000,00 

€ IVA Inclòs. 

 

Servei de cultura 

 

• 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. 

• El programa d’activitats nadalenques 2020 s’ha vist 

afectat per la situació provocada per la pandèmia de 
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la COVID19. Moltes de les tradicionals activitats que 

es feien per aquesta època no es podran celebrar, 

però també hi ha hagut de noves adaptades a la 

situació del moment.  

 

Mobilitat 

 

• 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 

 

Gent Gran 

 

• 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 
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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. 

• 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. 

 

Feminisme i LGTBIQ+ 

• 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 
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assessorament jurídic, així com informació vinculada 

a l’àmbit laboral. 

• També s’han mantingut en format virtual les dues 

campanyes vinculades a diades internacionals: 28 

de juny, dia internacional per a l'alliberament 

LGTBIQ+ i 25 de novembre, dia internacional contra 

les violències masclistes, així com el programa 

d'activitats Dijous Feminista, per tal de sensibilitzar 

en la matèria. 

• El cost econòmic d’aquestes accions ha estat de 

9.928 €. 

 

Promoció de la Salut 

 

• Atenció telefònica: persones que consulten sobre 

símptomes o sol·liciten informació de diferents 

qüestions relacionades amb el Coronavirus CoV-2. 

• Contacte permanent amb les direccions dels CAPs de 

la ciutat. 

• Col·laboracions amb els sistemes de salut 

• Revisió permanentment de les informacions 

publicades per part de la corporació Sanitària Parc 

Taulí 

• Suport en l'actualització del protocol a nivell municipal 

adreçat als treballadors/ores de l'Ajuntament de 

Cerdanyola el Vallès i EPIS necessaris per protegir a 

la plantilla. 

• Seguiment de la situació de crisi que s'està produint 

en les residències de gent gran i les residències de 

persones amb discapacitat. Coordinació amb els 

tècnics/ques de Benestar social. 
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• 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. 

• 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. 

Bon Govern i qualitat democràtica 

• 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. 
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Servei de Benestar Social 

• 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 3.000 

I 4.000 € setmanals des de l’inici de la pandèmia. 

• Cal posar en relleu també l’increment de la 

subvenció atorgada a Càritas (en 5.000 €) i Creu 

Roja (en 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. 

Per  que fa la l’església Evangèlica l’import consignat 

ha estat suficient per fer front a les derivacions, y  pel 

que fa a Amics de Mossèn Rosell les seves 

dependències cal destacar que van haver de tancar 

les seves portes des de l’inici del confinament. 

 

• 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 paral·lel, s’acorda via 

conveni amb l’AMB i AGBAR  el restabliment del 
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subministrament d’aigua en cas de tall indegut a 

famílies vulnerables, en un màxim de 8h. 

• 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. 

• 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. 

• Els serveis socials  funcionen sota demanda. 

Qualsevol persona o unitat familiar una vegada 

empadronada pot adreçar-se als serveis socials 

municipals per formular les demandes que estimin 

oportunes. 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.  

• 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. 

 

Habitatge 

 

• L’Ajuntament ha posat en marxa per primera vegada 

una convocatòria per a ajuts al foment del lloguer. 

Aquesta campanya té per objectiu incentivar a les 

persones propietàries de pisos que els posin a 

disposició de la mesa de mediació. La convocatòria 

ja es troba resolta i pendent d’aprovació. 
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• Posada en marxa d’una campanya de captació 

d’habitatge per a la borsa de lloguer 

• Activació del projecte sensellarisme a allotjament 

temporal per a persones en situació d’emergència 

habitacional, (projecte mancomunat)  

 

Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 

• 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. 

• D'acord amb el pla de contingència iniciat pel Cos de 

Policia Local per garantir la seguretat d'eventuals 

víctimes de violència masclista i domèstica i de les 

persones vulnerables en el context de l'estat d'alarma, 

membres de la Unitat d'Atenció a la Víctima i Mediació 

(UAVM) del Cos, van augmentar les accions de 

seguiment i protecció a les víctimes a fi d’augmentar 

la informació i proporcionar eines en cas de 

necessitar assistència policial o de qualsevol altre 

tipus, incrementant la seva percepció de seguretat i 

de la ciutadania en general. 

• En l'àmbit de les persones sense sostre, es van 

realitzar gestions en col·laboració amb el 

Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de 

Cerdanyola. 
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• L’actuació operativa dels efectius del servei del Cos 

de Policia Local es va centrar en la vigilància i el 

control de les limitacions que imposa el Reial Decret 

463/2020 i resta de normativa relacionada per lluitar 

contra la pandèmia de la COVID-19. 

• Es va regular els  talls de carrers amb l'objectiu de 

garantir que la ciutadania pugui passejar de manera 

segura en espais prou amples, per mantenir la 

distància de seguretat. 

• 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. 

• Agents cívics, van ser retirats durant els moments 

inicials de la crisi sanitària. Posteriorment van fer 

tasques de control aforaments als mercadals, i 

sobretot, de caràcter informatiu a la ciutadania. 

• Protecció Civil: Durant el primer confinament es van 

dur a terme tasques especialment amb vehicle: 

vigilància, recollida de material (magatzem de la 

Diputació a Montcada, Abrera, Subdelegació del 

Govern a BCN, empreses de Rubí i Terrassa), suport 

en tasques de repartiment de mascaretes per part 

Creu Roja, repartiment de material des de Serveis 

Socials a Residències i CAPs de la ciutat, i facilitar 

informació sobre activitats permeses o no durant el 

confinament. 

 

Taula de Reconstrucció Social i Econòmica 
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• 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. 

 

 

 

Mesures de caràcter organitzatiu de 

l’Ajuntament 

 

 

 

Servei de Recursos Humans 

 

Des del servei de Recursos Humans s'han pres, en relació amb 

l’emergència sanitària del Coronavirus les mesures següents: 

1. Del Servei de Prevenció 

- Elaboració del Protocol bàsic contra el nou 

coronavirus SARS CoV-2 

- Distribució i informació als treballadors i als 

representants sindicals del protocol d'actuació 

bàsic contra el Coronavirus. 

- Seguiment dels casos sospitosos i positius de 

Coronavirus i tramitació de la informació al Servei 
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de Vigilància d'Epidemiologia i Resposta a 

Emergències de Salut Pública al Vallès Occidental 

i Vallès Oriental.  

- Establiment de procediments de treball, 

assessorament i aclariments sobre la gestió de les 

incidències motivades per Coronavirus 

- Gestió de distribució i logística del material EPI 

que disposava el servei de prevenció i del material 

que s'ha rebut. 

- Coordinació per la distribució del gel antisèptic a 

les diferents dependències de l'Ajuntament que hi 

són actualment treballant. 

- Elaboració d'un protocol operatiu policial 

d'actuació davant d'emergències associades al 

risc d'exposició biològic derivat de malalties 

transmissibles emergents (SARS-CoV-2). 

- Comanda d'EPIS per nous subministraments: 

guants de nitril, guants d'un sol ús i mascaretes 

FPP2. 

- Introducció al sistema de control horari de dos 

nous tipus de permisos:  

1. Permís per teletreball 

2. Permís per força major Covid-19 

 

 

 

 


