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A continuació passem a detallar l’estat de les mesures acordades fruit del treball de la 
Taula de reconstrucció social i econòmica, el passat mes de maig. 
 
A fi de poder fer-ne seguiment de manera ràpida i visual, cadascuna d’elles quedarà 
categoritzada en: 
 

- REALITZADA  

- EN EXECUCIÓ  

- PENDENT D’EXECUCIÓ  
 
Mesures per garantir les necessitats bàsiques (col·lectius més vulnerables) 
 

1. Reforç dels efectius així com dels recursos del Servei de Benestar social a fi de 

pal·liar qualsevol nova situació de vulnerabilitat conseqüència de la crisi 

sanitària.  

2. Dotació d’un fons d’emergència social orientat a plans de rescat per a persones 

vulnerables per a necessitats bàsiques.  

3. Increment de les partides econòmiques destinades a ajuts d'urgència social, per 

tal de donar suport a les famílies i persones amb risc d’exclusió social. 

L’objectiu serà atendre totes les seves noves despeses i necessitats essencials 

assegurant que cap persona quedi desatesa.  

4. Augment de la dotació en prestacions d’urgència social per donar cobertura a 

la garantia alimentaria i la higiene personal.  

5. Reforçar el repartiment de kits d’alimentació de nadons i bolquers.  

6. Intensificar el programa d'emergència energètica i continuar sol·licitant ajuts 

als ens supramunicipals que les ofereixin.  



MEMÒRIA DE SEGUIMENT DE LES CONCLUSIONS     

 
 
 

 

Taula
social i econòmica
per a la reconstrucció

7. Acordar via conveni amb l’AMB i AGBAR el restabliment del subministrament 

d’aigua en cas de tall indegut a famílies vulnerables, en un màxim de 8h. 

 

8. Es continuarà facilitant l’empadronament a la ciutat.  

9. Reforçar els plans de benvinguda per a persones migrades.  

10. Increment de la partida destinada a beques, per tal de poder assegurar que 

qualsevol infant pugui accedir a les activitats d'estiu que es programin, així com 

durant el temps que prèvia prospecció del cas, es consideri necessari per a la 

protecció i benestar tant de l'infant com de la família.  

11. Reforç del servei d'atenció al dol per atendre a totes aquelles persones que ho 

necessitin.  

12. Establiment de la prescripció dels professionals de referència com a únic 

requisit per a l’execució i posada en marxa de prestacions i ajuts de caràcter 

individual.  

13. Seguir reforçant els serveis de teleassistència domiciliària així com ampliar els 

serveis d’ajuda a domicili (SAD) ajustant les atencions a la nova normalitat. 

14. Continuar revisant els reglaments d’atorgament d’ajuts, a fi d’adaptar-los a les 

necessitats actuals i agilitzar-ne el cobrament.  

15. Seguir reforçant el repartiment de targetes per a la compra de productes de 

primera necessitat al teixit comercial de la ciutat.  

16. Fer seguiment de la xarxa de voluntariat per continuar donant resposta ràpida 

a les necessitats dels veïns i veïnes, sobretot en relació amb qüestions 

d’acompanyament i desplaçaments.  

17. Es revisaran i reforçaran els convenis amb el Tercer Sector a fi de respondre a la 

crisi sanitària.  
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Mesures en l’àmbit de l’educació i per garantir les oportunitats a la 
infància 

 
18. Posada en marxa de Casals d’estiu amb reforç educatiu (també a l’agost). 

 

19. Garantir un nombre de places suficients en els Casals per garantir l’accés de 

tots els sol·licitants.  

20. Programar formacions de tècniques d’estudi.  

21. Impulsar una campanya per a la gestió emocional de nens i adolescents. 

 
22. Posar en marxa activitats educatives d’estiu (tallers competencials i d’anglès). 

 
23. Es continuarà vetllant per facilitar tot el material necessari per al seguiment del 

curs escolars en cas que no quedi cobert pel Departament d’Educació.  

24. Garantir la continuïtat de les beques menjador que reben les famílies durant 

l’estiu.  

25. Continuar col·laborant amb els centres educatius (AFAS) i les entitats esportives 

de la ciutat, per afavorir l’accés a l’esport escolar, de lleure i no federat a la 

ciutat.  

26. Manteniment de la suspensió dels patis oberts mentre no siguin viables per 

seguretat.  

27. Continuar acompanyant als centres per fer portes obertes virtuals.  

28. Treballar en col·laboració amb els centres i el Departament d’Educació de la 

Generalitat  per tal que les escoles puguin obrir amb les màximes garanties 

sanitàries per als alumnes, els professors i la resta de treballadors dels centres. 

 
29. Continuar proporcionant els recursos econòmics, materials, educatius o 

emocionals als infants i famílies més vulnerables per fer front al nou període 
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escolar, com ja s’ha fet amb el repartiment de suports i garantint la connexió a 

internet de tots els infants.  

30. Posar en marxa campanyes informatives amb atenció i assessorament 

individualitzat sobre temes relatius a la Selectivitat, i d’acompanyament per als 

joves que finalitzen l’ESO des del Servei d’Educació Municipal.  

31. Seguir fent seguiment als alumnes de famílies socioeconòmicament 

vulnerables, amb necessitats especials o dificultats en l’aprenentatge.  

32. Col·laborar en la represa de les sessions d’estimulació precoç i rehabilitació 

funcional als centres públics i concertats (DAPSI), garantint la neteja de l’espai i 

les mesures EPI del personal i de les famílies usuàries.  

33. Quan es disposi d’informació s’elaborarà d’un pla de desescalada específic pels 

centres d’oci infantil i juvenil.  

34. Es continuarà donant suport a la xarxa d’Escoles Bressol del municipi per 

pal·liar el tancament obligat.  

35. Es miraran  de programar activitats de colònies, campaments i rutes d’estiu si la 

situació ho permet.  

36. Es convocarà el Consell Escolar Municipal per al seguiment de la situació fins a 

la normalització, un cop es conegui en ferm el nou calendari escolar per part 

del Departament d’Educació.  

 

Mesures en l’àmbit de l’habitatge i l’exclusió residencial 
 

37. Posar en marxa una campanya de captació d’habitatge per a la borsa de 

lloguer.  

38. S’implementaran ajuts al pagament del lloguer (detallat a l’apartat de Mesures 

d'ajuda a la conciliació de la vida familiar i laboral).  
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39. Activació de pisos de lloguer per a allotjament temporal per a persones en 

situació d’emergència habitacional.  

40. Activació del projecte sensellarisme, a allotjament temporal per a persones en 

situació d’emergència habitacional.  

41. Es posarà en marxa la Taula d’Habitatge.  

42. Es continuarà garantint l’acom1panyament en l’accés a la informació i la 

tramitació de l’empadronament.  

43. Se seguirà revisant els requisits d’accés a habitatges socials a fi de respondre a la 

nova situació.  

44. S’implementarà una línia de subvencions a l’IBI per aquells propietaris que 

acreditin una rebaixa en els lloguers d’immobles destinats a habitatge.  

 
Mesures en l’àmbit de la Gent Gran, dependència i de les persones amb 
discapacitat 
 

45. Ampliació del programa d’activitats per a l’Estiu 2020.  

46. Reforç del Servei de Teleassistència.  

47. Impuls d’una Taula de residències de la Gent Gran a la ciutat.  

48. Campanya informativa en relació amb la nova normalitat, a fi de conscienciar 

de sortir al carrer sense por.  

49. Seguiment telefònic a tota la gent gran sola per detectar possibles nous casos 

d’aïllament.  

50. Realització d’activitats de gestió emocional.  

51. Posar en marxa noves formacions en noves tecnologies.  

52. Celebració del Dia Internacional de la Gent Gran.  

53. Continuar insistint en la petició d’informació a la Generalitat en relació amb el 

seguiment de la situació de les residències del municipi.  
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54. Implementar activitats que garanteixin la pràctica esportiva per a Gent Gran, 

una vegada passi el confinament.  

55. Valorar la possibilitat d’obrir casals i centres cívics a l’agost si la situació ho 

permet.  

56. Treballar per incorporar Cerdanyola a la Xarxa de Ciutats Amigables amb la Gent 

Gran.  

 
Mesures en l’àmbit de la regidoria de Feminisme 
 

57. Assegurar la prestació  d'assessorament i atenció a dones i la coordinació entre 

els agents que intervenen en els protocols d'actuació durant el mes d'agost. 

 
58. Continuar insistint amb campanyes de conscienciació i protecció de la dona 

contra violències masclistes.  

 
Mesures en l’àmbit de Solidaritat i cooperació 

 
59. Dur a terme una trobada en memòria de les persones que han mort a la ciutat 

per COVID-19, la qual contempli una oració interreligiosa.  

60. Dur a terme un reconeixement als treballadors i voluntaris que han jugat un 

paper transcendental en aquesta crisi.  

61. Adaptar els programes d’acollida a la situació post crisi sanitària.  

 
 
Mesures d'ajuts a l'impuls econòmic i fiscals 
 

62. Ajut per una quantia fixa de 1.000 € per a autònoms, microempreses i petites 

empreses quan l'activitat que desenvolupin s'hagués vist afectada pel tancament 

d'establiments.  
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63. Ajut per una quantia fixa de 650 € per a per a autònoms, microempreses i petites 

empreses sempre que pateixin una reducció de la seva facturació d'almenys el 

75%.  

64. Les quanties de 1.000 € ó 650 € a què es refereixen els dos paràgrafs anteriors, 

s'incrementaran en funció del nombre de treballadors/es. La quantitat màxima 

a percebre serà de 2.500€ en el cas de microempreses i de 3.000€ en cas de 

petites empreses.  

65. La finalitat d'aquests ajuts serà flexible, podent destinar-se al pagament de la 

quota d'autònoms, subministraments, arrendament del local, Impost de béns 

Immobles (IBI), taxa d'ocupació de la via pública per taules i cadires, taxa de 

residus comercial, etc.  

66. Ajut de la taxa per l’ocupació de la via pública per taules i cadires durant el 

període comprés entre la data d’autorització de reobertura, d’acord amb les 

mesures de desconfinament que es dictin, fins a 31 de desembre de 2020. 

 
67. Modificació del calendari fiscal (impostos i taxes municipals) ampliant els 

terminis de pagament.  

68. 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 

i Mercats ambulants.  

69. Utilització del Fons de Contingència del pressupost municipal 2020 a la crisi 

provocada per la COVID-19.  

70. No subjecció de la taxa per l’ocupació de la via pública per taules i cadires durant 

el període en el qual no s’ha pogut realitzar l’activitat.  
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71. No subjecció de la taxa dels mercats sedentaris i no sedentaris en cas de 

tancament forçós, durant el període en el qual no es pugui exercir l'activitat. 

 
72. Realitzar un Pla de PAE (Polígons d’Activitat Econòmica) per millorar la 

competitivitat, imatge i estat dels polígons industrials de la nostra ciutat, amb 

actuacions d’infraestructura de comunicacions, imatge, senyalització i mobilitat 

per retenir les empreses ubicades i atraure’n de noves.  

 
Mesures d'ajuda a la conciliació de la vida familiar i laboral  
 

73. Ajut per una quantia fixa de 100€ a aquelles persones físiques treballadores per 

compte d’altri que hagin patit una reducció dels seus ingressos a causa de la crisi 

de la COVID-19.  

74. Per al cas d’un o més d'un fill/a a càrrec; les quanties seran de 125€ si fos un fill/a 

a càrrec, 150€ si fossin 2 els fills/es a càrrec i 175€ si fossin 3 o més els fills/es a 

càrrec.  

75. En el cas d’unitat familiars amb més d’un membre que s’hagi vist afectat per les 

circumstàncies anteriors i sigui susceptible de rebre la subvenció, es podrà optar 

a un segon ajut per la quantitat fixa de 100€.  

76. La finalitat d’aquests ajuts és poder fer front al pagament de la hipoteca, lloguer, 

subministres, alimentació o cura d'un fill/a, o d'un familiar fins al segon grau de 

consanguinitat o afinitat que no puguin valer-se per si mateixos.  

 
Mesures per a la promoció econòmica, del comerç local i l’hostaleria 
 

77. Campanya de promoció del comerç i la restauració local per incentivar les 

compres de consum de proximitat.  
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78. Informació a les empreses del Parc de l’Alba i del PTV de l’oferta gastronòmica i 

comercial existent a la ciutat.  

79. Creació d’una Aplicació (APP) del comerç, la restauració i els productors locals. 

 

80. Paquets de tiquets gratuïts de trenta minuts de zona blava per al comerç local, 

com a estratègia d’atracció de clients fins a la campanya de Nadal.  

81. Campanya de promoció dels mercats municipals i dels mercats setmanals de la 

ciutat.  

82. Possibilitat d'ampliar terrasses de manera gratuïta a bars, cafeteries i restaurants 

perquè puguin mantenir el nombre de taules que han tingut fins ara, respectant 

les mesures de distanciament social previstes en la Fase 1 en l'àmbit de 

l'hostaleria.  

83. Autorització als establiments del comerç local d’ocupar part de la via pública amb 

els seus productes sense cost.  

84. Garantir que totes les parades del mercat no sedentari puguin obrir a partir de 

la fase 1 de la desescalada.  

85. Campanya d’informació per a autònoms i PIMES per disposar de tota la 

informació per adequar els seus negocis i complir amb els protocols existents 

durant tot el pla de desescalada.  

86. Creació de l’Oficina de Promoció Empresarial en cooperació amb els actors 

especialitzats implicats.  

87. Implantació de la Finestreta Única Empresarial com a punt únic i centralitzat 

d'ajuda i informació per empreses i autònoms.   

88. Promocionar el turisme de proximitat amb difusió dels recursos naturals, 

esportius, culturals i gastronòmics de la ciutat.  

89. Impulsar campanyes d’economia mediambiental verda.   
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Mesures de protecció de l'ocupació 
 

90. Creació de dos nous serveis d’assessorament  a l’autònom i treballadors/es 

afectats per la crisi de la COVID-19.  

91. Fomentar l’ocupació mitjançant mesures per la reinserció amb formacions 

especialitzades. Realitzar capacitacions i itineraris per reorientar perfils de 

persones aturades a ofertes emergents mitjançant pràctiques en empreses. 

 
92. Capacitacions específiques per a col·lectius amb dificultats especials d’inserció i 

col·lectius en situació de vulnerabilitat.  

93. Dissenyar plans d’anàlisi competencial per les persones aturades que permetin 

el reciclatge professional dins l’àmbit de l’economia digital.  

94. Reforçar la capacitat de recol·locació dels demandants d’ocupació en sectors 

amb necessitats actuals i urgents de contractació (sector sociosanitari, agrari, 

activitats de neteja i desinfecció, transport...).  

95. Millora del sistema de disseny de perfils dels demandants d’ocupació per poder 

personalitzar l’atenció i disseny de mesures adequades.  

96. Coordinació entre el Servei de Treball i Serveis Socials per poder atendre de 

forma global i integral les necessitats de les persones més afectades i vulnerable 

per l’atur.  

 
Sol·licituds econòmiques i fiscals a altres Administracions Públiques 
 

97. Sol·licitar al Govern de l’Estat, a través de la Federación Española de Municipios 

y Provincias (FEMP), poder destinar el superàvit i els romanents de tresoreria en 

polítiques i mesures que ajudin a la reconstrucció de la ciutat.  

98. Sol·licitar a l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona), Consell Comarcal del 

Vallès Occidental, Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya la 
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bonificació d’impostos i taxes a autònoms i empreses, incidint més en les 

referents a les taxes d’inici de noves activitats.  

99. Sol·licitar a l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) la bonificació del Tribut 

Metropolità (TM).  

100. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya ajuts econòmics en el marc del Decret 

llei 16/2020 de 5 de maig, de mesures urgents complementaries en matèria de 

transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front la 

COVID-19.  

 

Mesures en l’espai públic 
 

101. Les principals vies de la ciutat es reservaran per als vianants els caps de setmana 

fins a nou avís, per guanyar espai per a la població en detriment del vehicle 

privat, amb l’objectiu de garantir que la ciutadania pugui passejar de manera 

segura en espais prou amples per mantenir la distància interpersonal.  

102. Es continuarà insistint en la desinfecció a fons de carrers i equipaments de 

màxima afluència.  

103. Se senyalitzaran oportunament, sempre que sigui possible, les recomanacions 

de les autoritats sanitàries a carrers i equipaments.  

 
Mesures organització municipal  

 
104. Creació de l’Oficina d’afectats per la COVID-19 amb l’objectiu de prestar una 

assistència integral, coordinada, especialitzada i de tramitació de concessió 

d’ajuts econòmics a les persones físiques o jurídiques afectades per la crisi social 

i econòmica. Aquesta oficina treballarà com a finestreta única municipal, 

assessorant  també dels ajuts del conjunt d’administracions supramunicipals. 
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105. Establiment d’un mecanisme àgil per garantir el pagament prioritari de factures 

pendents de pagament a pimes i autònoms.  

106. Accelerar el tràmit i pagament de les subvencions i convenis a entitats i 

associacions de la ciutat per tal de garantir la supervivència del teixit associatiu. 

 

107. Creació d’una guia de preguntes freqüents Faqs (Frequently Asked Questions) 

relacionades amb la COVID-19.  

108. Mantenir vigents tots els contractes públics amb les empreses proveïdores de 

l’Ajuntament, ajustant el servei a la situació actual i garantint la liquiditat, 

sempre que es mantingui l’ocupació i no hi hagi regulacions no acordades. 

 
109. Prioritzar la compra de productes i material en comerços i empreses de la 

ciutat.  

 

 


