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En progrés

Aconseguit

Aquesta mesura no
ha estat necessària



Suport per alleugeri l'emergència social 

LÍNIES D'ACTUACIÓ EN
MATÈRIA SOCIAL 



Previsió de fons per si es torna a
repetir el confinament durant el
curs 2020-2021.

Augment de la partida d'ajuts a
l'escolaritat.

Ajuts de menjador en forma de
targetes, per al període estiu
finals de juny fins previsió inici de
curs, al setembre.

Passaport Edunauta, 
Tallers diversificats



Continuar amb la implantació
progressivament el sistema de
targetes moneder com a vehicle
per garantir l'accés a l'adquisició
de productes de primera
necessitat.

Increment de la subvenció al
Rebost.

S'han tramitat unes 500 targetes. Actualment n'hi
ha un centenar en actiu

Increment de fins a 90.000 euros



Assessorar i ajudar en els tràmits
de bons socials per tenir
descomptes com pot ser en
l'aigua i la llum.

Increment de la teleassistència i
donar continuïtat a les persones
grans que han demanat rebre-la.
Arribar fins a les persones de
més de setanta anys.



Manteniment de la línia de suport
telefònic de les persones de més
de 65 anys que viuen soles.

Es realitza a través de la xarxa de voluntariat de
Sant Vicenç

Accelerar el projecte d'àpats a
domicili i un pla de prevenció i
acció comunitària que tingui com
a objectiu reduir el risc
d'aïllament i d'exclusió social de
les persones grans.



Incrementar la partida d'ajudes per
ajudar a pagar els impostos i les
taxes municipals. Ajuts als vicentins i
les vicentines que l'any 2019 van fer
front al nou Tribut Metropolità.

Flexibilització del calendari fiscal i
treballar el canvi de l'ordenança
fiscal que permeti ampliar els 4
terminis de pagament de l'IBI i de la
taxa de recollida selectiva, a petició
de la ciutadania.



Suspendre el pagament dels lloguers
de les concessions que tinguin
aquesta obligació durant el temps
que hagin de tenir l'activitat tancada.

Estudiar la possibilitat de flexibilitzar
el pagament de les concessions si
tenen dificultats derivades de la crisi
sanitària de la Covid 19.



Reforçar el Servei d'Atenció
Domiciliària, per tal de reduir al
màxim els usuaris i usuàries en llista
d'espera, amb un augment de la
dotació pressupostària d'aquest
servei. A més, mantenir l'ampliació
d'hores del SAD per la gent gran que
s'ha quedat sense centre de dia.



Facilitar a les persones grans que no
poden accedir a les activitats dels
casals la possibilitat de fer activitats a
casa seva o en línia.

Activar els tràmits administratius de la
realització dels PIAS un cop es vagi
adquirint la nova normalitat.

Suport al CAP en el lliurament a
domicili de pautes mèdiques durant el
confinament.



Coordinació i, si s'escau augment dels
recursos humans dels serveis socials
municipals, residències de la gent
gran i de malalts/es mentals amb les
dues Àrees Bàsiques de Salut del
territori.

S'ha reforçat ell Departament de Serveis Socials
amb més personal i amb dues integradores
socials a la recepció.



Suport per un habitatge digne i assequible 

LÍNIES D'ACTUACIÓ EN
MATÈRIA SOCIAL



Destinar una partida econòmica per
comprar Habitatge social per
emergències i fer un pla per obtenir el
nombre més gran possible
d'habitatge públic de lloguer.

Alliberar sòl per a promocions
públiques d'habitatge de lloguer
social.

Treballem amb nous habitatges socials al carrer
Lucena i a la Font de Sant Josep



Intensificar l'acompanyament de
famílies i persones que abans de la
crisi tenien pendent un procés judicial
de desnonament i que, amb la
reactivació, el seu procediment
continuarà el seu curs.

Equip especial per a l'atenció de les persones que
estan pendents de desnonaments, és la Unitat
antidesnonaments
Treball cas per cas per resoldre cada situació i
evitar que les persones es quedin sense sostre



Assessorar i donar sortida a tots els
ajuts que vinguin de fora, fer difusió
perquè cap persona que ho necessiti
es quedi sense.

Fer mediació amb els i les
propietàries per què fent convergir
les necessitats de tothom, no hi hagi
impagaments, treballant moratòries.

Creació de l'Oficina Local d'Habitatge
elaboració i aprovació del Pla Local de l'Habitatge
Tramitació d'ajuts de la Generalitat, del Consorci i
els propis de l'Ajuntament.



Millorar les ajudes municipals de
manera que permeti a totes les
persones  que no han pogut optar a
les ajudes de l'Agència de l'Habitatge
rebre el municipal.

Potenciar la Bossa d'habitatge, amb
ajuts a la rehabilitació per incentivar
als pisos buits a posar-los a la bossa

Increment de partides d'ajuts en un 266% 

S'ha incrementat un 100% la partida i ja es
prepara la nova convocatòria 



Fer seguiment i acompanyament als
usuaris i usuàries dels pisos
d'emergència social de l'Ajuntament
perquè puguin "sortir" de la situació
de vulnerabilitat i poder aconseguir
un circuit actiu de les famílies
usuàries

Acord amb Caritas , la Fundació Iris i Ciments
Molins per usar part de la residencia Iris com
habitatge dotacional d'emergència



LÍNIES D'ACTUACIÓ EN MATÈRIA
SOCIAL

Suport a les persones grans: evitar l'aïllament social



Altres activitats s'haurien de realitzar
amb les oportunes mesures de
seguretat, però posposant-les en el
temps.

Donar continuïtat a les activitats,
tallers, xerrades, etc. adreçades a la
promoció de la cultura, l'oci i la salut.



Altres activitats s'haurien de realitzar
amb les oportunes mesures de
seguretat, però posposant-les en el
temps.

Donar continuïtat a les activitats,
tallers, xerrades, etc. adreçades a la
promoció de la cultura, l'oci i la salut.



LÍNIES D'ACTUACIÓ EN MATÈRIA
SOCIAL 

Suport a les famílies i individus que han patit violència



Assessorar i donant totes les eines per la reparació
per tenir una sortida ràpida al món laboral si no la
té.
Ampliar les hores del (SIAD) com a mesura per
augmentar l'atenció a les dones que pateixen la
violència de gènere.
Reforçar el SIAD com a recurs d'acollida. 
Realitzar una campanya de comunicació
específica. 
Assessorament jurídic absolut.
Augmentar la coordinació amb les entitats de la
taula d'igualtat i que atenen dones víctimes de
violència de gènere.
Promourem la creació d’un pla intern d’Igualtat a
l’Ajuntament, així com un pla d’igualtat de ciutat .

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Coordinació amb els Serveis Socials
pel tractament de totes les dones
Víctimes de Violència de gènere



Assessorament psicològic específic
per infants d'1 a 14 anys coordinat
amb derivacions des de Serveis
Socials, SIAD, educació o Joventut. 

Oferir assessorament per les
persones, sigui quin sigui el seu
neguit. Fer difusió per la normalització
total així com dinamitzar i
proporcionar eines per la lluita contra
la LGTBI fòbia.



Des de Joventut potenciar les
dinàmiques i activitats del jovent
dintre de la nova normalitat,
potenciant les activitats a l'aire lliure, i
els bons hàbits

S'ha millorat i redefinit el servei d'assessorament
de la Capella.
S'ha incrementat el servei de psicologia



LÍNIES D'ACTUACIÓ EN MATÈRIA
SOCIAL

 Suport en el dol i la convivència



Suport emocional per acompanyar-
los en aquest procés. 

Homenatge de les persones que han
marxat sigui per la pandèmica o
durant la pandèmia i monòlit de
record.

Suport emocional per acompanyar-
los en aquest procés. 



LÍNIES D'ACTUACIÓ EN MATÈRIA
SOCIAL

Suport als danys causats per la pandèmia en matèria de
consum



Ajudar als usuaris i usuàries a fer ús
dels seus drets. Ajudar en les
reclamacions i garantir el suport a
totes les persones, en especial les
persones vulnerables per poder
informar-les i acompanyar-les en les
reclamacions.

Campanyes conjuntes amb la Diputació de
Barcelona per millorar la informació sobre els drets
dels consumidors i l'atenció dels establiments
Trasllat de l'oficina de consum a Can Comamala
per estar més en contacte amb el SIAC-SIAE



LÍNIES D'ACTUACIÓ EN
MATÈRIA SOCIAL
Suport a l'Educació i al Lleure 



Garantir un estiu enriquit amb
oportunitats educatives, sobretot per
l’alumnat més vulnerable. 

Ampliació i/o suport de les diferents
activitats socioeducatives es realitzen
durant l’estiu per tal de garantir el
suport educatiu, social i emotiu
durant els mesos d’estiu.

Garantir que les  entitats socials,
educatives, culturals, esportives i de
lleure poden oferir activitats durant
els mesos d’estiu d’aquest any 2020.



Garantir que tots els infants i joves
enen accés a les diferents activitats
que es duguin a terme amb l’objectiu
de reduir el gap educatiu

Oferir informació i orientació a les
entitats organitzadores de Casals
d’estiu

Reduir la bretxa digital aportant 
 ordinadors portàtils i  connectivitats.

Aprovada per ple la cessió de set ordinadors
portàtils a cada centre educatiu a través de les AFA
i quatre a cada entitat socioeducativa.
Es dota de formació digital a les famílies



Evitar les desigualtats tant digitals
com educatives pel curs 2020-2021. 

Creació d’una llista de difusió de
WhatsApp, en clau educació, per
informar a famílies amb infants i
joves. 

Es va acordar fer el whatsapp a través dels
centres educatius.
Espotencia el programa Eduquem en família 



Creació d’un mapa de recursos
educatius del  municipi, on formaran
part totes les entitats que treballen
en xarxa a  Sant Vicenç dels Horts.

Acompanyament a les famílies o
entitats educatives en la tramitació
online de diferents sol·licituds.

Ajut per a l’adquisició de llibres a
través d’escoles i AFAs.

D'acord amb els centres, s'ha optat per altres
opcions.



Donar suport als centres en la nova
organització d’espais a causa de la
reducció de ràtio pel curs 2020-21.

Donar suport a les escoles bressol
privades, amb la possibilitat
d’ampliar l’oferta municipal amb
places de la xarxa d’escoles bressol
privades.

Impuls definitiu a l’Escola Bressol
municipal PETIT MAMUT.



Buscar mecanismes de col·laboració
que permeti afrontar la presumible
rebaixa de ràtios de cara al curs que
ve.

Tornar a demanar al Departament
d’Educació que no tanqui les dues
línies de P3 anunciades, com a
mecanisme per evitar l’aglomeració
d’alumnat a les aules

Reducció de la ràtio a 20

La Generalitat no va acceptar la petició. es negocia
cada any per evitar-ho 



LÍNIES D'ACTUACIÓ EN
MATÈRIA SOCIAL

Suport a la cultura i entitats



Elaboració d'un informe per saber els
elements bàsics que cal recollir per
garantir un fons documental de la
crisi.

Elaborar un programa d'activitats de
petit format als diferents barris,
vinculades a entitats i associacions
culturals i creatives, per  promoció i
foment de la cultura i l'art local i
totes les empreses del sector, amb
l'objectiu de dinamitzar el teixit
socioeconòmic.



Promoure els esports a l'aire lliure
pels carrers i places per a pràctica i
foment de l'activitat esportiva, com a
alternativa a les restriccions i les
mesures de seguretat imposades
durant les fases de desescalada.

Convocar activitats i concursos que
tinguin com a premi vals o xecs per
gastar al comerç local.



Suport a les entitats per garantir el
seu funcionament i la seva viabilitat
tant pel present com pel futur.

Promoció del comerç local amb
activitats culturals de petit format,
com a forma de visibilització i
estímul al consum local.

Programar activitats en línia i de petit
format donant prioritat als artistes i 
 empreses culturals locals.



Potenciar les activitats dels artistes i
empreses culturals locals.

Acordar accions que permetin usar
els de les entitats històriques per
retransmetre a través de les xarxes
algunes accions que es puguin fer
dins dels seus recintes, sigui en
exclusivitat per les xarxes o un cop
fets per al públic en directe.

Elaboració de compta-contes en línia
des de la Biblioteca.



Junt amb el pla de foment de la
lectura, potenciar la lectura a través
dels préstecs de la Biblioteca.

Avançar en els treballs relacionats
amb l'atracció turística. Millorar la
promoció del Forn Romà i del Molí
dels Frares com a pols d'atracció de
ciutadania de la comarca del Baix
Llobregat i de  tota la província de
Barcelona.



Avançar en el projecte de la marca
de ciutat.

Treballar la creació de rutes pel
patrimoni històric. 



LÍNIES D'ACTUACIÓ EN
MATÈRIA SOCIAL

 Espais públics i nova mobilitat



Adaptació de les dependències
municipals per les treballadores i
treballadors.

Adaptació de l'atenció a la ciutadania
a les dependències municipals.

Mesures de tractament a l'espai
públic (jocs infantils, fonts, zones de
gossos...)



Guanyar espais públics per als
vianants per mantenir les distàncies
prudencials. Modificar el trànsit
rodat  i, si s'escau, vianalitzar  espais,
per garantir el distanciament social,
la seguretat en els recorreguts de
vianants i  evitar la contaminació
atmosfèrica i acústica.

Necessitat d'impulsar l'ús de la
bicicleta com a mitjà de
desplaçament en distàncies curtes



LÍNIES D'ACTUACIÓ EN
MATÈRIA ECONÒMICA

Mesures destinades a ajudar el teixit comercial,
empresarial, restauració i altres serveis



Pagament de factures immediat.

Estudiar la possibilitat de reduir la
taxa d'escombraries als comerços
que hagin hagut de tancar durant
l'estat l'alarma.

Facilitar que el 50% de les
subvencions a empreses, comerços i
persones es pagui amb targeta
moneder perquè només es pugui
usar en comerços del municipi.



Derogació de la taxa del mercat de
pagès. (fins el 2021)

Ampliació dels conceptes
subvencionables en les diferents
línies d'ajuts del departament de
Promoció Econòmica.

Convocar activitats i concursos que
tinguin com a premi vals o xecs per
gastar al comerç local.

Derogació de la taxa de taules i
cadires de les terrasses. (fins el 2021)



LÍNIES D'ACTUACIÓ EN
MATÈRIA ECONÒMICA

Programes de digitalització del teixit econòmic



Plataforma de compra en línia i
repartiment a domicili, Aprop.

Creació de processos de
digitalització d'empreses i comerços
amb un programa personalitzat que
inclogui formació i aplicació pràctica
i que finalitzi amb un pla de
digitalització  ja pels participants



Adaptació de tot el sistema de
formació ocupacional a la formació
en línia.

Manteniment de l'alta a la Seguretat
Social de l'alumnat de l'FP dual que
treballa a l'Ajuntament.



LÍNIES D'ACTUACIÓ EN
MATÈRIA ECONÒMICA

Mesures per a la recuperació de l'ocupació
i l'atenció a les persones desocupades



Ampliació del servei del Club Feina.

Prolongació de l'oficina virtual
d'assessorament.

Elaboració de projectes específics a
desenvolupar dirigits als diferents
col·lectius.

Posada en marxa de nous plans
d'ocupació a través de programes
amb l'AMB, la Diputació de Barcelona
i el SOC adreçats a col·lectius amb
dificultats d'accés al mercat laboral.
 



Identificar les empreses i sectors
productius tractors i generadors
d'ocupació a través del Departament
de Promoció Econòmica.

Facilitar la transformació i
modernització de l'activitat dels
nostres polígons d'activitat
econòmica i desenvolupar inversions
per orientar-nos a un nou model
sostenible. 



LÍNIES D'ACTUACIÓ EN
MATÈRIA ECONÒMICA

Mesures pel reconeixement social
dels treballs de cura



Atenció social a la dependència i la
criança.

Revertir polítiques que pressuposin
un atac als drets de ciutadania o
provoquin un augment del treball
domèstic que realitzen les dones a
costa de perdre drets laborals i
augments de la càrrega de treball.

Donar suport a  iniciatives  dirigides
a la cura de les persones dependents
i sense recursos.



LÍNIES D'ACTUACIÓ EN
MATÈRIA ECONÒMICA
Mesures per a la recuperació del comerç
presencial i altres serveis i establiments



Campanya comunicativa per
incentivar la compra del comerç
local i dels productes de proximitat.

Zona blava gratuïta per als clients
dels comerços.

Promoció del transport públic gratuït
en tornar a casa de la compra.



LÍNIES D'ACTUACIÓ EN
MATÈRIA ECONÒMICA

Mesures per a persones autònomes



Alberg de persones autònomes.

Ampliació de dotze a divuit mesos
les subvencions per a noves
persones autònomes.




