Pla de xoc
social i
econòmic
Reprenem
Vilanova i la Geltrú

Un pla de xoc perquè ningú
quedi enrere
El Pla de Xoc Social i Econòmic és l’instrument de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per donar resposta i minimitzar
els efectes de la crisi social i econòmica derivada de la Covid-19. Durant les primeres setmanes de la pandèmia, el
govern municipal s’ha centrat a atendre les necessitats urgents de la població, tot adaptant l’administració i el
pressupost municipal per fer front a la nova situació. Ara, doncs, cal dedicar tots els recursos, les idees i el talent a
combatre les conseqüències de la crisi a curt, mitjà i llarg termini, fent especial èmfasi a les persones més
vulnerables.

Així doncs, el Pla de Xoc Social i Econòmic té la finalitat de garantir que ningú quedi enrere en aquesta nova realitat;
que tots els habitants de Vilanova i la Geltrú disposin d’unes condicions de vida dignes. Aquest pla preveu mesures en
dos eixos, social i econòmic, per al compliment de les quals l’Ajuntament de la ciutat preveu destinar més de 3 milions
d’euros.
Aquest Pla de Xoc s’ha confegit amb les aportacions de tots els grups municipals del Consistori, perquè els
moments que vivim requereixen recollir totes les propostes, sensibilitats i punts de vista, per donar una resposta integral
i el més àmplia possible als dies que vindran.
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Eix social

Atenció a la
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.

Acció social i dependència
 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.).

 Coordinació de l’Economat des d’Acció Social per
poder atendre l’increment d’usuaris.
 Reforç del Servei d’Atenció Domiciliària.
 Reforç del servei de Menjador Social i Àpats a domicili.

 Increment de les partides destinades a ajuts directes a
les famílies (prestacions econòmiques de caràcter
social). Ampliació dels ajuts d’urgència social.
 Reforç de les ajudes per alimentació (Economat,
menjador social i àpats a domicili).

 Posada en marxa de l’Oficina d’Assessorament
Energètic per adreçar les situacions de pobresa
energètica. Suspendre /Rebaixa en el pagament del
subministrament bàsic de l’aigua de gestió municipal,
flexibilitzar els criteris d’accés tant a aquesta modalitat
com a la bonificada de baix ingrés.

Acció social i dependència
 Increment de les partides per allotjaments
d’emergència.

 Augment dels recursos per persones sense llar o en
infrahabitatge.

 Adaptació del nou reglament d’empadronament per
agilitzar el tràmit i garantir l’accés a la sanitat i serveis.

 Increment de recursos destinats a la prevenció per
evitar situacions com l’actual d'expansió de contagis,

tant d'usuaris com de treballadors i treballadores.
 Adaptació de l’atenció presencial per garantir la

Mesures a aplicar en tots els serveis que depenen de

seguretat de treballadors i usuaris, oferint atenció en

l'organisme autònom AISSA: residència, centres de dia,

altres dependències municipals.

menjador social, dutxes socials i servei d'atenció
domiciliària.

Vetllar per l’equitat

Avançar en la inclusió

 Reforç dels recursos d’atenció a les víctimes de

 Elaboració d’un informe objectiu de l’impacte

violència masclista.

socioeconòmic derivat de la Covid-19 a Vilanova i la
Geltrú. Recull i tractament de dades dels indicadors

 Reforç i difusió dels recursos de l’Espai d’Equitat.

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.

Defensa de l’habitatge
Reforç i millora dels serveis d’atenció i assessorament de l’Oficina
Local d’Habitatge i ampliació dels ajuts destinats a fer front al
pagament del lloguer.

Suport a l’emergència habitacional
 Reforç dels recursos de l’Oficina Local d’Habitatge per

 Nova línia de prestacions per fer front al pagament del

assessorament i acompanyament a famílies en risc

lloguer de l'habitatge habitual per aquelles persones i

de desnonament.

famílies que hagin vist reduïts sobtadament els seus
ingressos pels mesos d’abril i maig.

 Reforç del servei de negociació de lloguers socials

(Ofideute).

 Augment de la partida municipal d’ajuts al pagament
del lloguer.

 Reforç del servei d’intermediació en deutes de
l’habitatge.

 Ajust del pagament de la renda en els habitatges
municipals per aquelles famílies que no puguin fer-hi

 Creació d’una Mesa d’Emergència Municipal.

front.

Increment d’habitatge social
 Construcció de noves promocions d’HPO de lloguer
social, amb la col·laboració d’altres institucions i/o
entitats del tercer sector.

 Reforçar el que ja estableix el Pla d’Actuació Municipal

sobre adquisició d’habitatges buits de bancs, fons
d’inversió i grans tenidors mitjançant el dret de tempteig

o l’expropiació.

Fiscalitat més justa
La Covid-19 ha afectat en la situació econòmica de moltes llars.
Aquestes mesures permeten redistribuir la fiscalitat per facilitar el
pagament de tributs a les persones més afectades.

Mesures de tarifació social i ajuts fiscals
 Reforç de comunicació dels terminis per sol·licitar

 Estudiar la subvenció del 25% de l’IBI de l’any 2021

bonificacions en les taxes i preus públics 2020, perquè

per als domicilis que tinguin una persona a l’atur (183

les persones a qui els ha canviat la situació econòmica

dies a l’any actual), tenint el compte el conjunt

fruit de la crisi de la Covid-19, s’hi puguin adherir.

d’ingressos de les persones que conviuen.

 Aplicació de la tarifació social als tributs d’enguany

 Estudiar la subvenció del 100% de l’IBI de l’any 2021

com estava previst, tot facilitant el tràmit a les persones

per als propietaris d’habitatges llogats amb un preu

que ja en van gaudir l’any passat i a les persones que

social, fora dels preus del mercat (200 a 400€).

tenen habitatges a la Borsa de lloguer.
 Imposar un recàrrec del 50% de l’IBI (el màxim previst
 Revisió dels barems de la tarifació social amb

per llei) de l’any 2021, als propietaris de més de 5

l’objectiu de modificar-los en les Ordenances Fiscals de

habitatges que tinguin el seu pis buit o en lloguer per

2021.

sobre de l’índex de preus.

Mesures de tarifació social i ajuts fiscals
 Estudiar, per aplicar el 2021, la modificació de
requisits de l’impost de plusvàlua per acceptació
d’herència entre cònjuges sobre l’habitatge habitual i
entre descendents, quan la causa de la mort sigui
Covid-19.

Acció comunitària
i solidaritat
Mesures per mantenir i continuar fomentant les iniciatives
solidàries entre veïnat i l’augment de la vida comunitària, que han
sorgit durant l’emergència.

Foment de la participació ciutadana
 Vetllar per la continuïtat de les xarxes de suport
comunitàries creades durant la crisi de la Covid-19:

 Possibilitar i facilitar als centres cívics l’ús
d’instal·lacions municipals o espais públics (com per
exemple: una plaça) per continuar oferint tallers i

o Treballar conjuntament amb les entitats i amb
Acció Social/Dependència/Gent Gran per
ampliar la xarxa de suport mutu.
o Dinamitzar i dotar de recursos propis la xarxa
de suport en col·laboració amb les entitats de
la ciutat.

activitats a la ciutadania.

 Replantejament i ampliació del Banc del Temps per
fer-lo extensiu a més població i que sigui una eina útil

per cobrir necessitats bàsiques.
 Reforç i difusió dels recursos de mediació ciutadana i
veïnal.

 Mantenir i ampliar en cas necessari els convenis amb
les entitats socials de Vilanova i la Geltrú, perquè

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

continuïn donant cobertura a les necessitats socials de

ciutadans i ciutadanes.

Atenció a la infància, la
joventut i la gent gran
Mesures perquè la infància i la gent jove puguin continuar gaudint
dels programes i activitats, sigui quina sigui la seva situació, així
com per continuar garantint que la gent gran pugui mantenir-se
activa amb seguretat.

Facilitar l’accés als programes i serveis
 Augment de les subvencions a les activitats d’estiu

 Assumir gran part del cost del curs de premonitors de

d’infants i adolescents: Per infants de 2 a 18 anys (21

lleure que ofereix l’Oficina Jove, que aquest any es

en el cas de diversitat funcional).

realitza excepcionalment online com a prova pilot.

 Activitats gratuïtes a la programació de l’Estiu Mogut:

per a joves d’entre 14 i 18 anys.

 Informar i fomentar a les escoles, sobretot als instituts a

l’etapa d’ESO, la participació de la joventut en el Banc
del Temps o en les xarxes solidàries amb la gent gran.

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

Adaptació de les polítiques per un envelliment actiu
 Reformulació i adaptació de les activitats de la gent
gran activa.

 Adaptació i nova formulació del Casal de Gent Gran.

 Activar recursos per combatre la soledat de molts avis
i moltes àvies.

 Adaptar l’espai públic i la mobilitat a les necessitats
que es deriven de l’envelliment de la població en la

 Foment de la participació de la gent gran en les
activitats programades, tenint en compte que són un

col·lectiu de risc i cal preservar la seva salut.

 Continuar amb el seguiment telefònic a gent gran, en
la mesura que ho permeti el volum de feina ja
programat.

mesura que ho permetin els recursos econòmics
disponibles.

Educació en igualtat
d’oportunitats
Mesures per facilitar la continuïtat de l’ensenyament i reduir les
desigualtats d’oportunitats entre l’alumnat.

Recursos i suport en l’educació
 Adquisició de kits de connectivitat per facilitar
l’educació a distància.

 Facilitar espais per als Casals d’Estiu.

 Treballar per incrementar el número de graus de

 Manteniment de les línies de connexió fins a finals de
juliol. Un cop reprès el curs escolar, es valorarà
juntament amb Acció Social quines línies es mantindran
actives.

Formació Professional a la nostra ciutat.

 Impuls dels cursos de formació de l’IMET per als
joves.

 Devolució o compensació dels preus públics
d’escoles municipals, escoles bressol, centres esportius
municipals i altres.

Accés a la cultura
i l’esport
Mesures per continuar garantint l’accés a la cultura i a l’esport, així
com per facilitar l’activitat dels professionals i les entitats d’aquests
sectors.

Suport als professionals locals
 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.
 Ampliar el programa de Suport a la Creació Local
oferint residències als equipaments culturals, per tal que
els professionals de la ciutat puguin tirar endavant les
seves produccions i es puguin estrenar en aquests
espais.

Facilitar l’accés a la cultura
 Obertura de les biblioteques municipals a partir del

 Obertura dels museus, apostant per la seva funció

juny, sempre que la situació ho permeti, establint

social vers la ciutadania. Elaborar diferents itineraris a

protocols segurs per a tothom i assegurant la difusió de

seguir per visites autònomes, especialment dirigides a

continguts digitals de qualitat que s’han anat treballant

públic familiar en consonància amb l’etapa educativa

aquests mesos.

dels infants.

 Suport a la lectura pública. Destinar part dels

 Mantenir i ampliar, en cas necessari, els ajuts a les

pressupostos de les despeses en cultura no executades

entitats culturals i col·laborar a adaptar les activitats

per adquirir llibres a les llibreries locals per les

que normalment desenvolupaven a la situació actual.

biblioteques municipals.

Suport a esportistes i clubs
 Augment de beques per a activitats esportives
regulars.

 Garantir que les entitats puguin entrenar-se aquest
estiu a les instal·lacions esportives per preparar les
competicions, sempre que ho permeti la normativa de la

 Ajudes a empreses i entitats del sector esportiu, amb
subvencions adaptades a les despeses derivades de la

crisi per la Covid-19.

Generalitat, les condicions de la instal·lació i que no es
posi en risc la salut dels esportistes.

Salut i prevenció
Mesures per la prevenció del contagi de la Covid-19, dirigides tant
a la ciutadania en general, com als establiments i equipaments,
així com l’espai públic.

Divulgació i prevenció
 Campanyes comunicatives per potenciar les mesures
de prevenció i higiene entre la ciutadania.

 Elaboració de protocols fixes davant de possibles

 Adquisició de material sanitari per rebrots o futurs
casos similars.

 Previsió d’estocs suficients de material de protecció

rebrots de l’epidèmia actual o futurs casos similars,

per al personal dels centres públics i, sobretot, dels

posant èmfasi en la prevenció, l’atenció primària i el

centres de dia i residència de gent gran.

treball comunitari. Recollir protocols per fases i sectors.

 Creació d’una xarxa comunitària amb enfocament
 Elaboració d’un sistema de seguiment de les mesures

biopsicosocial per donar resposta a les necessitats en

de prevenció de la Covid-19 per als establiments de

l’àmbit de la salut mental en les diferents fases de la

restauració de la ciutat.

pandèmia i que garanteixi l’atenció integral en un model
comunitari.

Higiene d’espais i equipaments públics
 Establir serveis de neteja i desinfecció previs a tornar

 Establir uns circuits de neteja i higiene i de

a utilitzar aquests espais, adequar-los per al moment de

desinfecció periòdics mentre duri l’emergència

tornar-los a obrir gradualment al públic amb totes les

sanitària.

garanties sanitàries que es requereixin.

Mobilitat segura
i sostenible
Mesures per facilitar la distància entre persones en la mobilitat al
carrer, així com per fomentar el transport individual amb bicicleta o
patinet.

Mesures per una mobilitat centrada en les persones
 Aplicació de mesures per garantir la seguretat i
distanciament entre les persones:
o Ampliació de voreres.
o Limitar la velocitat genèrica de circulació a la
ciutat a 30 Km/h.
o Establir prioritat invertida a carrers amb
voreres estretes.

 Impuls del projecte “Al centre, les persones”.

 Campanya específica adreçada al comerç, la
restauració i empreses del centre que utilitzin la Zona
Blava.

 Fer de Vilanova i la Geltrú una ciutat pedalable, amb

carrils bici i per a patinets elèctrics que connectin totes
les zones de la ciutat, així com instal·lar aparcaments

 Implementació de una nova app per la Zona Blava, per

segurs per tota la vila.

poder gestionar millor l’estada i no manipular els
caixers.

 Recuperar la pacificació del Nucli Antic i avançar en
la vianalització de carrers del centre de la ciutat.

Eix econòmic

Suport al teixit
empresarial
Ajuts econòmics i recursos per a les empreses i l’emprenedoria,
per facilitar-los la represa de l’activitat.

Suport a empreses, autònoms i cooperatives locals
 Aplicació de bonificacions fiscals per fomentar la

 Aplaçament dels terminis de cobrament de tributs

reobertura d’activitats econòmiques: taxa de terrasses i

municipals i a la vegada, oferir facilitats per fer el

taxa de recollida de residus industrials.

pagament.

 Bonificació als cànons concessionats i modificació

 Plans personalitzats per petites empreses i autònoms

de les condicions de la concessió si així es sol·licita, i

per fraccionar i flexibilitzar pagaments de tots els

estudiar ampliar espais per recuperar la facturació i

tributs municipals.

garantir distàncies físiques.
 Servei d’assessorament gratuït a les empreses i
 Ampliació de la temporada d’estiu 2020, amb
possibilitat d’acabar més tard si així interessa als
concessionaris.

autònoms locals sobre les ajudes a què es poden

acollir.

Suport a empreses, autònoms i cooperatives locals
 Servei de mediació entre empreses i propietaris de

 Formació per a petites i mitjanes empreses, per

locals per intentar estudiar l’exempció del pagament del

adaptar-les a la nova situació (e-commerce, màrqueting

lloguer o rebaixes del seu preu durant els mesos que no

digital, etc.).

hi ha hagut activitat econòmica.

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

empreses locals.

 Exempció de la taxa als mercadals que no s’hagin
pogut obrir.

Impuls de l’activitat
econòmica
Mesures per reactivar l’economia, tot promovent el consum intern i
la innovació, entre d’altres.

Dinamització del consum i de l’activitat econòmica
 Redacció i posada en marxa del Pla de Dinamització
Econòmica de Vilanova i la Geltrú 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...).

 Reforç de les campanyes de suport i de consum local,
conjuntament amb els comerços de la ciutat, garantint la
compra segura, també com un element de promoció.

 Assessorament als establiments per adaptar-se als
nous hàbits de consum derivats de la crisi de la Covid19, especialment en la venda telemàtica i el servei a
domicili.
 Promoció del consum local a través dels canals de
comunicació: ràdio, televisió municipal i xarxes socials
(ampliant i repetint el missatge el màxim possible).
 Campanyes per fomentar el turisme local i català a la
nostra ciutat, amb activitats culturals de petit format, o
amb aplicacions de realitat augmentada, que fomentin el
coneixement de la història, l’entorn natural i les
tradicions de Vilanova i la Geltrú.

Activitats a l’espai públic per dinamitzar l’economia
 Facilitar l’obertura d’establiments amb terrassa, tot

 Re-formular aquells esdeveniments de promoció

ampliant la superfície d’ocupació per mantenir-ne la

econòmica que no puguin desenvolupar-se com a tals

capacitat sempre que sigui possible, i alhora garantir les

per les restriccions sanitàries amb la voluntat de

distàncies preventives.

mantenir-los en altres formats 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

 Protecció del teixit industrial local, facilitant l’adaptació a

de la digitalització de les empreses de la ciutat i poder

les noves realitats. Treballar per incrementar l’activitat

fer front al nou escenari que dibuixa la situació post-

econòmica industrial i logística, centrant els esforços en

Covid-19.

la captació d’inversions en sectors emergents.

 Enfortir i repensar els polígons industrials com a

 Recolzament al grup d’empreses que elaboren

possibles motors de desenvolupament econòmic i

material necessari per a l’atenció sanitària de la Covid-

d’emprenedoria de la ciutat.

19.

 Potenciar i facilitar la implantació de noves empreses
als polígons industrials (flexibilitzar i reduir les taxes
d’obertura i altres llicències corresponents).

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

Dinamització econòmica en l’àmbit de la innovació
 Reforç del departament d’Internacionalització per donar

 Impulsar la creació d’una plataforma de venda online,

suport a empreses locals i cercar finançament

que disposi d’una app, amb la participació de petits

europeu per a projectes locals.

establiments comercials i PIME per corregir les
tendències monopolístiques de la compra minorista a

 Facilitar la creació de cooperatives de riders, perquè

treballin conjuntament amb aquells petits establiments
comercials que no disposin de repartidors assalariats o

no tinguin la capacitat per contractar-ne.

domicili.

Economia social
i solidària
Accions per continuar al costat de les iniciatives econòmiques
amb compromís social i ambiental.

Mesures per avançar en l’ESS
 Introduicció de l’ESS en tot el Pla de Dinamització de
l’Activitat Econòmica de la ciutat.

 Publicació i promoció del mapa de consum
responsable de Vilanova i la Geltrú.

 Afavorir les iniciatives d’ESS en les compres

municipals.

 Estudiar la implantació d’una moneda social de
Vilanova i la Geltrú que permeti l’ús de targetes
moneder.

 Fomentar l’ús de la moneda social “turuta” oferint
avantatges en descomptes.

 Defensar i incentivar els projectes agraris a la
comarca.

 Promoció de línies de finançament per a projectes

d’economia social i solidària.

 Fomentar la creació i donar suport a cooperatives de
consum i de producció alimentària.

Foment de l’ocupació
i l’auto-ocupació
Reforç de les polítiques de foment de l’ocupació i l’auto-ocupació,
així com dels programes de formació ocupacional.

Foment de l’ocupació
 Habilitar plans d’ocupació extraordinaris per part de
l’Ajuntament.
 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 crisi.
 Creació d’un espai d’assessorament per a les persones
que vulguin iniciar projectes d’ESS.
 Impulsar el Pla de reactivació socioeconòmica en

 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.
 Ampliació de les activitats d’interès social i educatiu, i
suport per la represa d’activitat i de materials online,
amb tallers per la cerca de feina dins el programa
Treball i Formació.
 Treballar per l’impuls de noves activitats econòmiques al
nostre municipi i facilitar-ne la implementació.

l’àmbit de l’ocupació.
 Desenvolupament del Pla per a l’Ocupació del Garraf,
i major implicació de la ciutat a través de l’IMET.

Foment de la formació ocupacional
 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 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.

 Creació d’una xarxa de suport i informació sobre
drets laborals, en col·laboració amb els sindicats.

Juny de 2020

