Pla de xoc social i econòmic
per l’afectació de la COVID-19
a Vilanova i la Geltrú

Actualitzat a 27/05/2020
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L’escenari post-crisi per la Covid-19 requereix disposar d’un pla de xoc social i econòmic propi que
garanteixi que ningú quedi enrere en aquest procés i que tothom qui visqui a Vilanova tingui
garantides unes condicions de vida dignes.
Aquest pla integra mesures i disponibilitat pressupostària en els àmbits següents:

1. VULNERABILITAT

Mesures de reforç dels serveis socials municipals per afrontar la sortida d’aquesta crisi i les
dificultats que generarà a la ciutadania. Treball comunitari a llarg termini per garantir la cohesió
social.
•

Reforç dels recursos humans d’Acció Social i Dependència per garantir l’atenció a les
noves persones vulnerables (primera acollida) i la tramitació de les d’ajudes municipals o
d’altres administracions (Dependència, Renda Garantida de Ciutadania, etc.).

•

Increment de les partides destinades a ajuts directes a les famílies (prestacions
econòmiques de caràcter social).

•

Reforç de les ajudes per alimentació (Economat, menjador social i àpats a domicili).

•

Coordinació de l’Economat des d’Acció Social per poder incrementar-ne els usuaris.

•

Reforç del Servei d’Atenció Domiciliària.

•

Reforç del servei de Menjador Social i Àpats a domicili.

•

Posada en marxa de l’Oficina d’Assessorament Energètic per adreçar les situacions de
pobresa energètica.

•

Increment de les partides per allotjaments d’emergència.

•

Augmentar els recursos per persones sense llar o en infrahabitatge.

•

Garantir l’atenció presencial adaptada a cada una de les fases del desconfinament per
garantir la seguretat de treballadors i usuaris, oferint atenció en altres dependències
municipals.

•

Adaptar el nou reglament d’empadronament per agilitzar el tràmit i garantir l’accés a la
sanitat i serveis
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2. TARIFICACIÓ SOCIAL

•

Facilitar l’aplicació de la tarificació social als tributs d’enguany

•

Revisió dels barems actuals de la tarificació social i aplicació d’ofici per a les OOFF de
l’any vinent

3. ACTIVITAT ECONÒMICA LOCAL

Ajuts i col•laboració amb les empreses, autònoms i cooperatives locals
•

Aplicació de bonificacions fiscals per fomentar la reobertura d’activitats econòmiques:
taxa de terrasses i taxa de recollida de residus industrials.

•

Bonificació als cànons concessionats i modificació de les condicions de la concessió si
així es sol•licita.

•

Aplaçament dels terminis de cobrament de tributs municipals i a la vegada, oferir facilitats
per fer el pagament.

•

Servei d’assessorament gratuït a les empreses i autònoms locals per informar i
assessorar de les ajudes a les que es poden acollir.

•

Servei de mediació entre empreses i propietaris de locals per intentar estudiar l’exempció
del pagament del lloguer o rebaixes del seu preu durant els mesos que no hi ha hagut
activitat econòmica.

•

Redacció i aprovació d’una línia d’ajudes i subvencions locals dirigides a autònoms,
PIME i empreses locals.

Dinamització del consum i de l’activitat econòmica
•

Redacció i posada en marxa del Pla de Dinamització Econòmica de Vng conjuntament
amb els sectors econòmics de la ciutat.

•

Realització de diverses campanyes de foment del consum als establiments comercials
de la ciutat (botigues, restauració, serveis...)
.
Assessorament als establiments per adaptar-se als nous hàbits de consum derivats de la
crisi de la Covid-19, especialment en la venda telemàtica i el servei a domicili.

•
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Activitats a l’espai públic per dinamitzar l’economia
•

Facilitar l’obertura d’establiments amb terrassa durant les fases de desconfinament,
ampliant la superfície de les terrasses per mantenir-ne la capacitat sempre que sigui
possible.

•

Re-formular aquells esdeveniments de promoció econòmica que no puguin desenvoluparse com a tals per les restriccions sanitàries amb la voluntat de mantenir-los per seguir
dinamitzant l’economia de Vilanova i la Geltrú.

Dinamització econòmica en l’àmbit de la innovació
•

Estudi i creació de noves aliances per a la implantació de la digitalització de les empreses
de la ciutat i poder fer front al nou escenari que dibuixa la situació post-Covid-19.

•

Enfortir i repensar els polígons industrials com a possibles motors de desenvolupament
econòmic i d’emprenedoria de la ciutat.

•

Recolzament al grup d’empreses que elaboren material necessari per a l’atenció sanitària
de la Covid-19.

•

Enfortiment de l’app Vilanova+ com a referent de suport i canal d’informació a empreses i
autònoms.

•

Reforçar el departament d’Internacionalització per donar suport a empreses locals i cercar
finançament europeu per a projectes locals.

4
4. HABITATGE

Reforç dels serveis d’atenció i assessorament de l’oficina local d’habitatge i ampliació dels ajuts
destinats a fer front al pagament del lloguer.
• Reforç dels recursos de l’OLH per assessorament i acompanyament a famílies en risc de
desnonament.
• Nova línia de prestacions per fer front al pagament del lloguer de l'habitatge habitual per
aquelles persones i famílies que hagin vist reduïts sobtadament els seus ingressos pels
mesos d’abril i maig
• Reforç del servei d’intermediació en deutes de l’habitatge.
• Reforçar el servei de negociació de lloguers socials (Ofideute)
• Ajustar el pagament de la renda en els habitatges municipals per aquelles famílies que
no puguin fer-hi front.
• Augment de la partida d’ajuts al pagament del lloguer.
• Crear una Mesa d’Emergència Municipal.
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Reforçar les polítiques de foment de l’ocupació i l’auto-ocupació.
•

Dotar els serveis municipals de foment de l’ocupació de recursos propis per poder fer
front a la davallada de recursos provinents del SOC a causa de la crisis per la Covid19.

•

Crear un espai d’assessorament per a les persones que vulguin iniciar projectes d’ESS.

•

Impulsar el Pla de reactivació socioeconòmica en l’àmbit de l’ocupació.

•

Intensificar les línies del Programa Treball i Formació per donar sortida a persones en
situació d’atur de llarga durada o d’afectació directa per la Covid-19.

•

Ampliar les activitats d’interès social i educatiu i suport per la represa d’activitat i de
materials on-line amb tallers per a cerca de feina dins el programa “ Treball i Formació”.

•

Adquisició de kits de connectivitat per facilitar que persones en situació de cerca de
feina puguin seguir cursos online.

•

Creació d’una plataforma de formació on-line amb cursos gratuïts i oberts a tots els
públics i sectors.

6. EDUCACIÓ

Facilitar la continuïtat de l’ensenyament i reduir les desigualtats d’oportunitats entre l’alumnat.
•

Adquisició de kits de connectivitat per facilitar l’educació a distància.

•

Manteniment de les línies actives mentre l’escolarització no sigui 100% presencial.

•

Un cop represa l’activitat presencial, valorar juntament amb Acció Social quines línies
es mantindran actives.
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7. EQUITAT
Reforçar els recursos d’atenció a les víctimes de violència masclista i de mediació ciutadana.
•

Reforçar i difondre els recursos de l’espai d’equitat.

•

Reforçar i difondre els recursos de mediació ciutadana i veïnal.

8. SALUT

•

Elaboració de protocols fixes davant de possibles rebrots de l’epidèmia actual o futurs
casos similars. Recollir protocols per fases i sectors.

•

Elaboració d’un sistema de seguiment de les mesures de prevenció dla Covid-19 per
als establiments de restauració de la ciutat.

•

Adquisició de material sanitari per rebrots o futurs casos similars.

•

Creació d’una xarxa comunitària amb enfocament biopsicosocial per donar resposta a
les necessitats en l’àmbit de la salut mental en les diferents fases de la pandèmia i que
garanteixi l’atenció integral en un model comunitari.

9. MOBILITAT

•

Garantir les mesures de 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.

•

Implementació de una nova App per la Zona Blava, per poder gestionar millor l’estada i
no manipular els caixers.

•

Creació d’una campanya específica adreçada al comerç, restauració i empreses del
centre que utilitzin la Zona Blava
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10. CULTURA

•

Suport a les empreses i professionals del món de la cultura que s’han vist afectats per
la Covid-19.

•

Creació de continguts culturals en col·laboració amb creadors i professionals de la
ciutat i els equipaments municipals. Adaptats al context en que ens trobem i que ens
permetin no aturar l’activitat.

•

Sempre que es pugui, no anul·lar esdeveniments sinó aplaçar-los per no afectar als
professionals i les empreses que hi ha al darrere.

•

Enfortir Vilanova i la Geltrú com a ciutat cultural posant en valor l’impacte econòmic que
aquest sector genera a la ciutat.

•

Obertura de les biblioteques municipals a partir del juny, sempre que la situació ho
permeti, establint protocols segurs per a tothom i assegurant la difusió de continguts
digitals de qualitat que s’han anat treballant aquests mesos.

•

Obrir els museus de forma gratuïta apostant per la seva funció social vers la ciutadania.
Elaborar diferents itineraris a seguir per visites autònomes, especialment dirigides a
públic familiar en consonància amb l’etapa educativa dels infants.

11. PARTICIPACIÓ

Vetllar per la continuïtat de les xarxes de suport comunitàries creades durant la crisi de la Covid19.
•

Treballar conjuntament amb les entitats i amb Acció Social/Dependència/Gent Gran per
ampliar la xarxa de suport mutu.

•

Dinamitzar i dotar de recursos propis la xarxa de suport.

•

Crear cursos especials als centres cívics dirigits a suplir les carències generades per la
crisi.

•

Replantejar i ampliar el banc del temps per fer-lo extensiu a més població i que sigui
una eina útil per cobrir necessitats bàsiques.
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12. ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

•

Introduir l’ESS en tot el pla de dinamització econòmica de la ciutat.

•

Acabar, publicar i promocionar el mapa de consum responsable de Vilanova i la Geltrú.

•

Prioritzar les iniciatives d’ESS en les compres municipals.

•

Implantació de Targetes Moneder amb moneda social.

•

Implantació de la moneda social de Vilanova.

13. INFÀNCIA I JOVENTUT

•

Augment de les Subvencions a les activitats d’estiu d’infants i adolescents: Per infants
de 2 a 18 anys (21 en el cas de diversitat funcional).

•

Activitats gratuïtes a la programació de l’Estiu Mogut: Per a joves d’entre 14 i 18 anys.

•

Intensificació de les campanyes, orientacions i assessoraments en els àmbits de:
treball, educació, formació i habitatge i a les assessories de l’Oficina Jove: a joves entre
els 16 i els 35 anys.

•

Assumir gran part del cost del curs de premonitors de lleure que oferim com a Oficina
Jove, que aquest any es farà excepcionalment online com a prova pilot.

14. ESPORTS

•

Augment de beques per a activitats esportives regulars

•

Ajudes a empreses i entitats del sector esportiu

•

Subvencions extraordinàries adaptades a despeses derivades de la crisi per la Covid-19.
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15. INCLUSIÓ

•

Elaboració d’un informe objectiu de l’impacte socioeconòmic per la Covid-19 a Vilanova
i la Geltrú gràcies al recull i tractament de dades dels indicadors acordats en diferents
regidories en tres fases (confinament fins a Fase 1, de l’inici de la Fase 1 al setembre, i
del setembre al desembre) comparant aquests resultats amb anys anteriors.

16. GENT GRAN
•

Reformulació i adaptació de les activitats de la gent gran activa.

•

Adaptació i nou formulari del Casal de Gent Gran

•

Promoció d’una franja horària per anar a comprar la gent gran.

9

Vilanova i la Geltrú, maig de 2020
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