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L’Ajuntament de Viladecans, per tal de donar compliment al contingut de la declaració 
d’alarma, decretada per l’Estat en data 14 de març del  2020 davant la crisi de la 
COVID-19, ha adoptat tot un seguit de resolucions administratives i ha activat tot 
un paquet de recursos amb caràcter urgent per tal de garantir tant el compliment 
de les condicions previstes a les resolucions de les administracions supramunicipals 
competents, com també per garantir els serveis bàsics a la ciutadania en tot moment  
i acompanyar-la en el procés d’adaptació en els dies de confinament. 

Totes les mesures han estat coordinades i adoptades amb la validació de la Comissió 
de Coordinació constituïda davant la situació excepcional. La seva composició és 
politicotècnica i està presidida per l’alcalde de la ciutat. 

S’ha activat el Pla d’Emergència Municipal en estat d’alerta. Igualment, s’ha activat el 
Pla d’Emergència de coordinació local de Serveis de Salut i Serveis Socials conformat 
per l’Ajuntament de Viladecans, l’Hospital de Viladecans, els CAP, el Centre de 
Rehabilitació de Salut Mental, residències de la gent gran i el gerent del Catsalut  
del Baix Llobregat.

S’ha activitat la compra per procediment d’urgència de material de protecció i s’han 
coordinat les donacions de material per a empreses, comerços i particulars per tal 
de centralitzar-lo i garantir la seva distribució. S’agraeix expressament a tothom que 
ha col·laborat en aquest aspecte i ens sentim orgullosos per l’esperit col·laboratiu de 
particulars, empreses i comerços de la ciutat que no han dubtat ni un moment en posar-
se a disposició en el que fos necessari i especialment en els aspectes relacionats amb 
material sanitari i productes.

-
Les mesures adoptades en el marc de la Comissió de Coordinació  
es divideixen principalment en tres blocs:

Mesures de caràcter organitzatiu de l’Ajuntament 
i els seus ens dependents (empreses municipals  
i Fundació Ciutat de Viladecans).

Mesures adoptades en relació a la utilització 
dels espais i equipaments públics de la ciutat. 

Mesures d’acompanyament a la ciutadania
i col·lectius específics.
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Els equips directius de l’Ajuntament, empreses municipals i Fundació han elaborat un 
Pla de Contingència de tots els serveis municipals diferenciant entre els que tenen el 
caràcter d’essencials i els que no tenen aquesta consideració. Aquest Pla s’estructura 
per Àmbits de gestió, al igual que l’organigrama municipal. 

La prestació de serveis presencials s’ha limitat als serveis imprescindibles  
i, concretament, als serveis de Policia, Protecció Civil, Serveis Socials,  
Atenció Ciutadana i Comunicació. 

Els equips presencials estan organitzats en torns dissenyats per la direcció del servei 
que garanteixen una reducció de la presència d’efectius a les dependències municipals 
i/o al carrer i que, per altra banda, garanteixen la prestació dels serveis essencials. 

Les dependències han estat totes tancades, excepte la Casa de la Vila (Can Modolell), 
l’Oficina Viladecans Informació, la Comissaria de la Policia Local, la Masia de Can Palmer 
per a Serveis Socials amb dos punts de reforç al territori per al repartiment d’àpats i 
serveis complementaris de serveis socials. 

Els serveis no essencials es continuen prestant amb normalitat gràcies a la posada 
en marxa de forma ràpida i efectiva del teletreball de tot el personal. Els sistemes 
d’informació de la corporació, així com el Departament de Recursos Humans, han 
monitorat el sistema durant tota la setmana i ha funcionat sense incidents. 

Mesures de caràcter
organitzatiu de l’Ajuntament
i ens dependents
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Resumidament, dels 412 treballadors de l’Ajuntament, 84 estan prestant serveis 
essencials de caràcter presencial, 56 estan prestant els seus serveis de forma presencial 
i amb teletreball,  206 fan exclusivament teletreball i 66 són a plena disposició de 
l’organització per reforçar, en cas de necessitat, els serveis essencials i altres necessitats 
davant la crisi. 

Des del punt de vista dels procediments administratius s’han autoritzat, mitjançant 
Decret d’Alcaldia, la tramitació de tots aquells procediments d’urgència, emergència o 
extraordinaris necessaris per cobrir les necessitats ocasionades per l’excepcionalitat de 
la situació.

Durant la primera setmana de teletreball les dades de seguiment i control de l’activitat 
administrativa, de forma resumida, són:
• s’han tramitat i signat 189 decrets 
• s’han iniciat 115 expedients administratius
• s’ha procedit al pagament d’1.115.253 euros a proveïdors i subvencions 

Els serveis jurídics i la secretaria municipal han garantit l’adopció de totes les mesures 
decretades de forma ràpida, sòlida i eficient. Igualment, la Intervenció Municipal i resta 
de tècnics municipals han estat treballant per tal de traslladar les novetats decretades 
per altres administracions supramunicipals a l’àmbit local. 
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En aplicació de les diferents resolucions de l’Estat i la Generalitat de Catalunya per 
les quals es va limitar el dret de llibertat de circulació de persones, així com diferents 
mesures de distanciament social, l’Ajuntament de Viladecans, mitjançat  Decret 
d’Alcaldia, ha resolt: 

-
Tancar, durant el període de duració de l’estat d’alarma, tota la xarxa d’equipaments 
municipals, excepte aquells imprescindibles per a la prestació de serveis essencials. 
Concretament, s’han tancat: Escoles Bressol, Casals de barri, Casals de gent gran, 
Biblioteca, instal·lacions esportives, poliesportius, Teatre, Centre Can Calderon, etc.
-
Clausurar els parcs i jardins públics, zones d’esbarjo infantil, esportives o per a la gent 
gran de la ciutat.
-
Restringir la circulació per les zones de platja, agrícoles i forestals de la ciutat, excepte 
per les causes justificades permeses per la normativa de l’Estat. 
-
Per contribuir a la disminució de l’activitat a la ciutat s’han suspès les obres públiques 
a la ciutat, autoritzant de forma excepcional la continuació d’aquelles necessàries per 
raons de seguretat o difícil reparació.

El compliment de totes les mesures s’ha garantit mitjançant el Servei de Policia 
i Convivència. Les dades dels serveis prestats, de forma resumida, són:  

AGENTS CÍVICS

Treball al carrer d’onze persones donant informació a la ciutadania del contingut del 
decret d’estat d’alarma i de les mesures que s’havien de seguir. S’ha estat treballant 
en tots els districtes de Viladecans sense excepció. També s’ha passat per les zones 
d’afluència de jovent per informar de la prohibició de sortir. 

 Així mateix, s’ha realitzat acompanyament al petit comerç per a la gestió de cues al 
carrer. 

Mesures adoptades
en relació a la limitació 
i/o tancament de l’espai públic  
i els equipaments d’ús ciutadà
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PROTECCIÓ CIVIL

Treball d’un equip de nou persones.

Han realitzat la tasca de tancar i abalisar els 70 parcs i zones de joc de la ciutat.

Han realitzat  acompanyament en els Mercats Municipals per a la gestió de cues al 
carrer, i també a la zona comercial del carrer del Doctor Reig.

POLICIA LOCAL

La policia ha estat vigilant cada dia el compliment del decret d’alarma, especialment en 
el que té a veure amb l’estada de persones al carrer i l’obertura d’establiments.

Diàriament ha passat pels comerços informant de l’evolució de les consignes del decret 
d’estat d’alarma i responent a les consultes sobre obertura i productes que es podien 
vendre.

 Ha atès les trucades de la ciutadania en el horari de tancament de Viladecans 
Informació. 

El cap de setmana va realitzar una acció especial a la platja de Viladecans per evitar 
l’afluència de ciutadania. 

Cada  dia es realitzen controls de vehicles per comprovar que se segueixen les 
restriccions de l’estat d’alarma.

A més, s’han realitzat les següents accions: 
• 110 sancions administratives
• 1 detingut
• 43 identificacions en el  marc del dispositiu ORIS 
   (dispositiu policial en estat d’alarma per pandèmia) 
• 12 establiments tancats. 

SERVEI DE MEDIACIÓ

S’ha prestat el servei mitjançant teletreball i s’han atès 40 trucades. 

SERVEIS DE PSICOLOGIA RESTAURATIVA 

Les dues professionals que se n’encarreguen han continuat atenent i fent seguiment de 
forma telefònica. A més del seguiment ordinari, s’han atès 10 trucades específiques. 
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L’Ajuntament de Viladecans ha donat prioritat absoluta a l’acompanyament i prestació 
dels serveis necessaris als col·lectius d’especial vulnerabilitat com són les famílies i 
persones amb seguiment dels Serveis Socials i, en especial, a les persones grans i la 
infància. 
-
Es detallen a continuació els serveis prestats durant la  
SETMANA DEL 16 AL 23 DE MARÇ

SERVEIS SOCIALS

Els Serveis Socials municipals de Viladecans ens hem activat com a recurs d’urgència 
davant la situació  d’alerta de la COVID-19.

Dijous 12 de març ja vam prendre les primeres mesures i vam reorganitzar equips i 
serveis en funció de les previsions d’estat d’alarma tenint en compte que els Serveis 
Socials treballem  amb població vulnerable de totes les edats. 

EQUIPAMENTS OBERTS per a la prestació de serveis durant la setmana

MASIA DE CAN PALMER, oberta de 9 a 15 h. Hem tancat l’EBAS-1 del carrer de 
Catalunya i els professionals de guàrdia, que estaven allà, s’han traslladat a la Masia  
de Can Palmer.

Al SCSAD del carrer d’Antonio Machado obrim atenció als usuaris de 8 a 10.30 h  
per  oferir els serveis de dutxes i bugaderia a les persones sense llar que viuen al carrer  
i els casos d’extrema fragilitat que no tenen subministrament d’aigua. 

Repartiment d’àpats: en una primera fase es repartien al Casal Barri de Montserratina 
de 12 a 14 h. A partir d’avui, divendres 20/03/2020, ho centralitzem a la Masia de Can 
Palmer de 12 a 14 h.  

En tot moment es garanteixen les condicions de seguretat mitjançant el manteniment  
de les distàncies amb els usuaris i la utilització del material de protecció. 

Mesures d’acompanyament  
a la ciutadania en general, 
col·lectius específics  
en situació de vulnerabilitat,  
a empresa i comerç

#3
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ATENCIÓ TELEFÒNICA I PRESENCIAL

Aquesta setmana hem rebut 350 trucades a Serveis Socials tant al número fix de la 
Masia de Can Palmer com en els dos números de mòbil que hem habilitat i que consten 
a la pàgina web de l’Ajuntament. Algunes consultes són per demanar cita a Serveis 
Socials o algun tràmit específic com la derivació al Punt Solidari, persones demanant 
ajuda per anar a comprar o per rebre menjar a casa, problemes econòmics, dificultats 
en les relacions familiars i moltes preguntes relacionades amb la COVID-19.

Els tècnics de Serveis Socials han realitzat una total de 178 trucades per als casos de 
risc. Les trucades les realitzen tant els professionals presencials com el que estan fent 
teletreball. 

Tots els tècnics tenen accés als expedients i han anat revisant els casos en risc per 
detectar necessitats i activar serveis.

COORDINACIONS I SEGUIMENTS

Detallem a continuació les coordinacions que estem realitzant.

• Trucades a famílies i intervencions d’urgència per casos d’infància en risc,  
 dones de violència de gènere, salut mental i gent gran: 178
• Gestió de trucades de famílies que viuen fora de Viladecans i estan preocupades
 perquè tenen familiars al nostre municipi sols i amb problemes de salut: 4
• Coordinacions amb hospital per gestió d’altes i ingressos. 
 Ens hem coordinat per a 4 casos
• Coordinacions amb ABS. Els casos que detectem amb la malaltia  
 o confinats fem coordinació amb el treballador social d’ambulatori
 i aquest fa un seguiment sanitari
• Coordinació amb l’Associació Espanyola contra el Càncer: 2
• Coordinacions amb equips de salut mental CSMIJ, CSMA: 7
• Coordinacions amb CAS (Servei de toxicomanies): 3
• Coordinacions amb serveis especialitzats amb diversitat funcional CAVIGA, 
 transport adaptat, etc.: 3
• Coordinacions amb Servei d’Informació i Atenció a les Dones: 3
• Instal·lació d’una telealarma de violència de gènere
• Coordinació amb el servei de telealarma per violència de gènere: 1
• Coordinació amb Mossos: 1
• Reunió i coordinació amb fundació tutelar per un cas sensesostre d’alt risc
• Coordinació amb Serveis Socials d’altres territoris per casos de risc  
 que es dirigeixen al nostre servei: 3
• Coordinacions amb EAIA  i centres de menors: 4
• Defuncions i enterrament de beneficiència: 1
• 1 tramitació d’urgència habitacional
• Coordinacions i actuacions sobre habitatge: 3
• 2 visites a domicili d’urgència per situació d’alt risc
• 1 acompanyament a l’Hospital de Viladecans d’una usuària  
 que és al Centre Social i Sanitari Frederica Montseny
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TELEASSISTÈNCIA

Des de la Diputació de Barcelona ens han comunicat que s’ha ampliat el servei de 
teleassistència inclús per als usuaris que no tenen telèfon fix. Es tracta de persones 
majors de 80 anys que viuen soles o amb altres persones de la mateixa edat. Estem 
treballant amb estadística perquè ens passin el llistat d’aquestes persones i poder filtrar 
les dades amb les persones usuàries en l’actualitat. Als que no són usuaris se’ls trucarà 
per mirar de comprovar necessitats.

Teleassistència està trucant a les persones vulnerables de forma diària i si observen 
alguna problemàtica, es posen en contacte amb Salut o Serveis Socials.

Els casos que tenen actualment aquest servei són 1.593.

SERVEI  D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD)

Seguim oferint aquest servei i atenent a tothom que ho necessita. Inclús a les persones 
que s’han donat de baixa temporalment del servei les estem contactant periòdicament 
per fer-hi seguiment.

Els casos actius són 400. 

SERVEIS COMPLEMENTARIS D’AJUDA A DOMICILI 

Dutxa i bugaderia: canviem l’horari del servei de 8 a 10.30 h. al carrer d’Antonio 
Machado. Només atenem aquelles persones que no tinguin habitatge o 
subministraments. S’incrementa el servei de neteja d’aquest local per garantir la seva 
total desinfecció i donar totes les garanties a les persones usuàries i treballadores.
Aquesta setmana hem realitzat 26 dutxes i 26 bugaderies.

Àpats a domicili: es donen 46 altes noves per als infants que tenen beca de menjador 
escolar de l’Ajuntament i són considerats casos de risc. En aquests moments tenim 126 
àpats que inclouen els casos dels infants de menjadors i els que teníem abans de la 
situació de crisi.

Àpats en servei: actualment tenim 25 casos actius. A partir del dia d’avui es realitza la 
recollida a la Masia de Can Palmer.
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BANCS D’ALIMENTS

Creu Roja reparteix el menjar del Punt Solidari. Els casos que tenen problemes de 
mobilitat estan rebent els lots d’aliments a domicili.

Protecció Civil està donant cobertura a les persones amb extrema vulnerabilitat que ens 
demanen ajuda a Serveis Socials per portar les compres o lots de menjar proporcionats 
per Creu Roja i medicació (han de ser persones soles, sense suport familiar ni social). 

En aquests casos, Creu Roja prepararà un lot de menjar amb producte fresc i Protecció 
Civil el portarà al domicili. Tots els casos estaran derivats pels Serveis Socials municipals. 
Es faran dos dies a la setmana: dimecres i divendres.

Càritas continua amb el Punt Solidari: en cas que necessitin lliurar a domicili, ho farem 
amb Protecció Civil. 

COMPRES DE MEDICACIÓ 

Serveis Socials ha establert amb Protecció Civil aquest servei per oferir compres de 
medicaments amb recepta a persones amb extrema vulnerabilitat, sense suport familiar 
ni xarxa social i que no poden sortir al carrer Tots els casos estaran valorats pels Serveis 
Socials municipals.  

BEQUES DE MENJADOR

Les beques de menjador de l’Ajuntament les estem cobrint amb l’empresa d’àpats a 
domicili. S’hi donen d’alta 46 infants.

Pel que fa a les beques de menjador del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, 
està previst que facin targetes moneder per a les famílies. Encara no saben quin 
protocol e seguirà per lliurar les targetes moneder, ni quan les tindrem. Esperem 
indicacions des de la Generalitat sobre els tràmits i distribució. 

CENTRES OBERTS I CENTRE MATERNOINFANTIL

Els educadors dels centres oberts truquen periòdicament a les famílies per fer el 
seguiment i conèixer les seves necessitats. Tenim 80 infants a centres oberts.
Des del centre maternoinfantil també es fa seguiment telefònic periòdic. Tenim 12 
famílies en seguiment.

IGUALTAT DE GÈNERE I LGBTI

• 4 orientacions jurídiques per via telefònica.
• 2 orientacions telefòniques de seguiment a dones.
• 2 coordinacions amb Mossos d’Esquadra (una per violència en l’àmbit de la parella 
   i l’altra per violència intrafamília).
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> ACOMPANYAMENT A LA CIUTADANIA 

En què ha consistit la nostra activitat de servei?

1. Informar la ciutadania del que suposa l’estat d’alarma a la ciutat:  què havia de fer i 
què no podia fer. Especialment els primers dies en què hi havia més incertesa i dubtes.

2. Compartir recursos del Govern central i de la Generalitat per informar molt bé de com 
hem d’actuar davant aquesta situació (mesures d’higiene, gestions mèdiques, telèfons 
d’informació, etc.).

3. Informar i resoldre els seus dubtes particulars (empreses, treballadors, gestions  
amb l’administració, atenció social, etc.).

4. Combatre rumors i fakes.

5. Compartir la solidaritat i gestos de la ciutadania. 

6. Atenció a la premsa i mitjans de comunicació privats.

7. La construcció de missatges clars en clau local. Ex.:   
“Ho aturem si et quedes a casa i no puges a Sant Ramon”.

8. La creació de continguts i recursos educatius per fer de casa nostra una escola 
improvisada, reforçant així el nostre posicionament de ciutat educadora. 
Amb la voluntat d’ajudar aquelles famílies que estan confinades a casa amb els seus 
infants i joves, des del Departament d’Educació i el Departament de Comunicació s’ha 
creat l’espai Escola a Casa al web municipal. En aquest espai es plantegen cada dia 
noves activitats amb diferents temàtiques i per edats per tal què les famílies tinguin 
recursos per fer amb els seus fills i filles. La intenció és oferir activitats divertides perquè 
tinguin, alhora, un caire educatiu per poder fer, de cada casa, una escola. Totes les 
activitats es poden trobar a www.viladecans.cat/escolaacasa en català i en castellà. 
A més, el Departament de Relacions Internacionals col·labora fent-ne la traducció a 
l’anglès. D’aquesta manera, pots fer les mateixes activitats, però practicant l’anglès. 

9. Informar en clau ciutadana de les primeres mesures adoptades per l’Ajuntament i 
altres Administracions per donar suport a la ciutadania i col·lectius específics, com per 
exemple:
• Anulació de les zones d’aparcament regulat (zona taronja i zona blava)
• Congelació de les quotes dels gimnasos públics de la ciutat
• No cobrament dels rebuts de les escoles bressol i descompte de la part proporcional 
del rebut del mes de març
• Informació específica per a autònoms. 
Durant la propera setmana es continuarà treballant i es procedirà a anunciar el segon 
paquet de mesures municipals centrat en matèria tributària i altres ajuts. 

10. Quant al Servei d’Atenció Telefònica a Viladecans Informació el resum de l’activitat  
és la següent:
• S’han atès 343 trucades de la ciutadania al servei d’atenció ciutadana  
   oficina Viladecans Informació
• El nostre web ha rebut  14.000 visites (un 15 % més que la setmana anterior)
• Hem estat pendents i gestionant més de 2.000 comentaris a les xarxes socials
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L’Ajuntament ha adoptat totes les mesures organitzatives necessàries per garantir el 
compliment de l’Estat d’Alarma decretat i garantir la prestació dels serveis essencials 
a la ciutadania, amb especial atenció als col·lectius d’especial vulnerabilitat, amb la 
màxima implicació dels treballadors dels Serveis Socials.

Els serveis municipals han funcionat sense incidents remarcables tant a nivell presencial 
com en format de teletreball, d’acord amb el Pla de Contingència elaborat i posat en 
marxa amb la col·laboració de tota l’organització, amb especial menció per a l’equip de 
sistemes que, en temps rècord, ha facilitat la posada en marxa del teletreball. 
Els serveis de neteja viària, d’edificis  i recollida de residus s’han prestat amb normalitat, 
així com la resta de serveis de manteniment de la ciutat.  

S’ha fet un esforç per part de tot l’equip que conforma l’Ajuntament per tal de garantir 
el funcionament de la ciutat en tot allò que és competència local adaptat a la situació 
excepcional. La Policia Local, Protecció Civil i les agents cíviques han estat una peça 
clau per ajudar a garantir la convivència i el compliment de les limitacions de lliure 
circulació. Igualment, s’ha fet acompanyament al comerç local que s’ha mantingut obert 
i als mercats municipals per a,l desenvolupament de la seva activitat. 

A més, s’ha treballat de forma intensa en dotar-nos d’un sistema d’acompanyament a la 
ciutadania mitjançant la divulgació de la informació essencial i de qualitat; també hem 
reforçat l’atenció telefònica i hem iniciat la generació de materials específics en matèria 
educativa i acompanyament a col·lectius específics. 

S’han adoptat les primeres mesures en matèria econòmica i s’ha començat a treballar 
en profunditat un segon paquet de mesures en matèria econòmica i tributària d’àmbit 
local, sempre en coordinació amb les mesures adoptades per les Administracions de 
l’Estat i la Generalitat de Catalunya. 

Viladecans, 20 de març de 2020  

Ajuntament de Viladecans 

Conclusions


