
Informe executiu
de la gestió de
l’acció municipal 
de l’Ajuntament
de Viladecans
durant la
segona setmana
de l’estat d’alarma
decretat pel govern
davant la crisi de
la covid-19
_
Del 23 al 27 de març de 2020



2

L’Ajuntament de Viladecans, mitjançant el present informe, dona compte de les activitats 
portades a terme per l’organització durant la segona setmana de l’Estat d’Alarma 
decretat per l’Estat en data 14 de març deL 2020 davant la crisi de la COVID-19, així 
com de l’activitat de coordinació que s’ha realitzat amb altres administracions de 
caràcter supralocal davant l’emergència sanitària.
 
Totes les mesures adoptades han estat coordinades i adoptades amb la validació de 
la Comissió de Coordinació constituïda davant la situació excepcional, presidida per 
l’alcalde de la ciutat. 

El suport i l’acompanyament, dins de les  competències municipals, a l’Hospital de 
Viladecans, al Centre Social i Sanitari Frederica Montseny i a les residències de la gent 
gran han estat una prioritat de l’equip de govern i de tot l’equip tècnic de l’Ajuntament, 
que ha posat en marxa diferents accions que van des del lliurament de tot el material 
sanitari disponible fins a la contractació de personal de suport en el cas de les 
residències i el reforç del servei de neteja del centre Frederica Montseny. 

Aquesta setmana s’ha posat en marxa el servei municipal de desinfecció de l’espai 
públic mitjançant l’aplicació dels productes específics adquirits per portar a terme 
aquesta tasca. Igualment s’ha sol·licitat a la Delegació del Govern la col·laboració de 
la UME per contribuir a la desinfecció de les zones d’ús intensiu de la ciutat, com són 
els entorns de l’Hospital i altres centres. La Delegació del Govern ha tramitat davant 
la Conselleria de Salut l’autorització per tal que aquesta Unitat també pugui prestar el 
servei de desinfecció dins de les residències de gent gran. 

El Pla d’Emergència Municipal continua en estat d’alerta, igual que el Pla d’Emergència 
de coordinació local dels Serveis de Salut i Serveis Socials, que conformen l’Ajuntament 
de Viladecans, l’Hospital de Viladecans, els CAP, el Centre de Rehabilitació de Salut 
Mental, les residències de la gent gran i el gerent del CatSalut del Baix Llobregat.
 
En relació a la situació d’emergència global, l’Ajuntament està treballant en xarxa amb 
les administracions supralocals, però tambè amb els diferents moviments empresarials 
i ciutadans que s’han posat a disposició dels serveis sanitaris. Durant aquesta setmana 
s’ha iniciat el projecte per a la destinació de les màquines d’impressió 3D del laboratori 
municipal W!LAB per a la fabricació de materials complementaris de respiradors i de 
màscares de protecció dins de la Comunitat MAKERS, de la qual la ciutat forma part a 
través de la seva fundació.  

L’equip de govern ha estat en contacte permanent amb els portaveus dels grups polítics 
que conformen el consistori des que es va decretar l’estat d’alarma per informar de les 
mesures adoptades, així com de la reorganització dels serveis municipals. El dimarts 
24 de març es va celebrar Junta de Portaveus telemàtica, en la qual es va tenir ocasió 
de repassar l’actualitat de la ciutat davant la situació d’alarma. Atesa la durada del 
confinament decretat s’està treballant per tal de poder celebrar en format telemàtic el 
Ple del mes d’abril, igual que la Junta de Govern local i, per tant, reprendre l’activitat dels 
òrgans de govern de l’Ajuntament.  
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Aquesta setmana s’ha anunciat la suspensió de la celebració de la Fira de Sant Isidre, 
atès que les dates, tan properes en el temps, fan preveure dificultats a l’hora de procedir 
a la seva organització donades les restriccions en les activitats no essencials durant 
les setmanes de l’estat d’alarma, que ha fet que empreses i proveïdors d’aquest tipus 
d’esdeveniment estiguin sense activitat. S’estan analitzant fórmules alternatives que es 
posaran en comú amb els pagesos i altres col·lectius participants.

A continuació es dona compte de l’activitat portada a terme per l’Ajuntament de 
Viladecans estructurada en tres blocs: 

Seguiment de les mesures adoptades en relació a la 
limitació i/o tancament de l’espai públic i els equipaments 
d’ús ciutadà

Seguiment de l’activitat funcional de l’administració

Seguiment de les activitats d’acompanyament a la 
ciutadania i col·lectius específics davant les conseqüències 
de l’estat d’alarma, a empresa i comerç

#1

#2

#3
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Durant la segona setmana de l’Estat d’Alarma decretat per l’Estat ha estat clau el 
treball dels equips de Protecció Civil i Policia Local, tant per garantir el compliment de 
les disposicions limitatives de moviments com pel seu rol actiu en diferents tasques 
d’acompanyament a determinats col·lectius i ciutadania en general. Es detallen a 
continuació les tasques de la setmana.

PROTECCIÓ CIVIL:

Ha estat treballant un equip de nou persones amb presència directa a l’espai públic. 
S’ha realitzat acompanyament als mercats municipals per a la gestió de cues al carrer, 
i també a la zona comercial del carrer del Doctor Reig. També s’han encarregat de 
recollir físicament el material objecte de donacions, que s’ha repartit especialment 
en centres hospitalaris i residències de la gent gran. Concretament s’han realitzat 30 
desplaçaments per lliurar material sanitari a aquests centres. Altra tasca de la setmana 
ha estat el repartiment de  menjar a domicili en coordinació amb la Creu Roja.

POLICIA LOCAL

La policia ha estat l’encarregada de garantir, dins les seves funcions, 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 realitzat una tasca d’informació als comerços 
oberts responent a les consultes sobre aforament i altres qüestions sobre l’aplicació del 
decret de l’Estat. S’ha mantingut encara un alt ritme de resposta de trucades directes 
de la ciutadania en relació a qüestions derivades de la situació d’emergència. 
Aquesta setmana s’han impulsat els controls de vehicles per comprovar que tot aquell 
que es mou amb vehicle ho fa per causa justificada. Igualment, s’ha reforçat el control de 
les obres privades en funcionament, com a conseqüència del decret restrictiu adoptat 
per l’Ajuntament durant aquesta setmana. 

Les actuacions relacionades directament amb el dispositiu ORIS (dispositiu policial 
en estat alarma per pandèmia) són les següents:
• Denúncies: 123
• Identificacions: 2.396

Seguiment de les mesures 
adoptades en relació a la limitació 
i/o tancament de l’espai públic  
i els equipaments d’ús ciutadà

#1

• Serveis directes: 140
• Vehicles controlats: 1.954

• Obres inspeccionades: 5
• Tancament de locals: 2
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> SERVEI DE MEDIACIÓ

El servei de mediació municipal continua obert de manera telemàtica i aquesta setmana 
ha realitzat un total de 65 gestions (50 trucades i 15 correus) a veïns de Viladecans 
per diverses problemàtiques que encara es van gestionant mitjançant la mediació 
comunitària. 

SERVEIS DE PSICOLOGIA RESTAURATIVA 

S’ha continuat prestant el servei atenent i fent seguiment de forma telefònica. S’hi 
ha rebut un total de 20 trucades relacionades amb ajut psicològic i estat emocional 
de diferents persones.  El servei ha prestat atenció a persones que tenen familiars a 
residències i també dins dels cercles comunitaris que es van crear al Barri de Ponent. 

ESPAI PÚBLIC

Atesa la situació sanitària s’ha posat en marxa el servei de desinfecció de bateries de 
contenidors, carrers, exteriors d’edificis públics i mobiliari urbà. S’ha activat la desinfecció 
de vehicles policials, i s’ha programat un servei de desinfecció d’edificis municipals en ús 
que començarà dilluns 30 de març.
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L’Ajuntament ha mantingut tancats durant aquesta segona setmana tots els 
equipaments municipals, excepte els que són imprescindibles per a la prestació 
dels serveis essencials. Com a novetat, a partir del dilluns 30 de març del 2020 el 
servei d’atenció al públic presencial que es mantenia a Can Modolell passarà a ser 
exclusivament telefònic, ateses les noves mesures de l’Estat adoptades durant el cap de 
setmana, que venen a limitar encara més la prestació de serveis presencials. 

La plantilla municipal de 422 treballadors ha continuat a ple rendiment, 291 dels quals 
han fet exclusivament teletreball; 60, exclusivament treball presencial; 5 treballadors han 
combinat els dos formats i 66 han estat a plena disposició per rotació.  

Quant a la prestació dels serveis municipals de caràcter no presencial, la plantilla 
municipal ha continuat treballant amb absoluta normalitat en format de teletreball, que 
continua donant uns grans resultats. Durant aquesta segona setmana, la mitjana diària 
de connexions al sistema ha estat de 338 connexions. Des de l’equip de sistemes, s’han 
atès i solucionat un total de 178 incidències, la qual cosa ens ha permès seguir treballant 
amb total normalitat  S’han implantat diversos sistemes de videoconferència, que ens han 
permès mantenir reunions de treball telemàtiques i, per tant, facilitar la coordinació d’equips.

El Departament de Recursos Humans ha redactat una proposta formativa online per 
a tot el personal municipal amb l’objectiu de millorar les seves competències en aquest 
període. Es posarà en marxa a partir de la setmana vinent. Igualment, s’ha iniciat  el 
seguiment i suport als equips per tal d’acompanyar-los en el desenvolupament de les seves 
tasques amb els nous formats postreestructuració dels serveis davant l’Estat d’Alarma.   

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

• el decret de restriccions en obres de caràcter privat
• s’ha treballat proposta i redactat decret per allargar terminis de pagament, per no 

liquidar tributs en aquest període, i també per eximir del pagament de determinats 
tributs durant aquesta situació excepcional

• s’ha aprovat la liquidació pressupostaria i s’està treballant en la modificació urgent del 
pressupost per atendre a despeses urgents derivades de l’emergència

Seguiment de l’activitat funcional 
de l’administració #2
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De forma resumida, durant la segona setmana de teletreball les dades de seguiment i 
control de l’activitat administrativa són:
• s’han tramitat i signat 130 decrets 
• s’han iniciat 130 expedients administratius
• s’ha procedit al pagament de 380.000 euros a proveïdors i subvencions
 
Quant a la prestació de serveis municipals mitjançant la fórmula de la gestió indirecta, 
durant aquesta setmana els responsables dels contractes i els serveis jurídics municipals 
han abordat cada una de les casuístiques de la prestació dels serveis, així com les 
diferents resolucions dictades per les administracions supralocals que condicionaven les 
alternatives tant de caràcter operatiu com de caràcter jurídic. 
 
En aquest sentit, s’ha treballat intensament en mantenir uns serveis municipals de 
qualitat, així com en mantenir l’ocupació dels treballadors i treballadores que els presten 
en tots els contractes de l’Ajuntament, i per fer-ho possible s’han redactat cinc actes 
de mutu acord amb els principals contractes municipals modificant la forma en què es 
presten determinats aspectes dels serveis per tal que quedi garantida la seva prestació 
i mantenir l’ocupació al màxim en tots ells. S’ha utilitzat el mateix criteri i la mateixa 
fórmula jurídica en els contractes de les empreses municipals.

En aquests moments les actes de mutu acord signades es corresponen amb els serveis 
per a la gestió de les Escoles Bressol, els serveis de jardineria i els serveis de neteja 
viària i recollida de residus. Estan redactades les actes, pendents de signatura les 
corresponents als serveis de neteja d’edificis i el de programes de dinamització de la 
gent gran. 

Durant aquesta setmana es continuaran analitzant tots els contractes municipals per 
determinar la afectació en cada un d’ells derivada de l’actual crisi sanitària, i minimitzar 
en tots ells l’afectació de la prestació del serveis contractats. 
Els serveis jurídics municipals, els serveis de gestió econòmica, la Secretaria i la 
Intervenció  estan treballant molt intensament en el suport en temes jurídics i econòmics 
derivats de la situació actual. 

L’Àrea de Planificació Territorial i l’Àrea de Medi Ambient presten els seus serveis de 
forma no presencial. S’han activat telèfons específics per a les consultes ciutadanes 
respecte a expedients en marxa, així com per resoldre consultes específiques en 
matèria d’activitats, obres i disciplina urbanística. Els tècnics d’Activitats han col·laborat 
activament en la recerca d’empreses susceptibles de disposar de material sanitari per 
tal de vehicular la posada a disposició dels centres sanitaris. 
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L’Ajuntament de Viladecans ha continuat donant 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 , en especial, a les persones grans 
i la infància. 

Aquesta setmana s’ha realitzat un contracte d’urgència amb una empresa de serveis 
per donar suport amb personal d’atenció a les residències de la gent gran de la ciutat, 
atesa la situació que estan patint com a conseqüència del virus. Aquesta acció ha estat 
consensuada amb la Generalitat de Catalunya, perquè és l’administració competent que 
ha de reforçar l’atenció en aquests centres, però que ha portat a terme l’Ajuntament de 
forma immediata per agilitat.
  
Igualment, aquesta setmana s’ha reforçat el servei d’orientació a les persones en 
situació d’atur i s’ha treballat intensament per tal de prestar els serveis de suport 
informatius a autònoms i empresa en general. Igualment, l’atenció al comerç local ha 
estat una prioritat de la setmana ateses les circumstàncies legals que condicionen 
l’activitat del sector.
 
Es detallen a continuació les tasques i activitats, la segona setmana de l’Estat d’Alarma, 
dels diferents departaments responsables de la prestació dels serveis: 

SERVEIS SOCIALS 

Els Serveis Socials treballen de manera presencial i telefònica. La Masia de Can Palmer 
ha estat oberta de 9 a 15 h durant tota la setmana. L’atenció presencial es reserva 
exclusivament per a situacions urgents i repartiment d’àpats. Aquest últim servei es 
realitza en horari de 13 a 14 h. L’SCSAD ubicat al carrer d’Antonio Machado, 58, atén els 
usuaris de 8 a 10.30 h per realitzar els serveis de dutxes i bugaderia a les persones sense 
llar i els casos d’extrema fragilitat que no tenen subministraments.

Durant la segona setmana hem rebut a l’entorn de 250 trucades a Serveis Socials, 
tant al número fix de la Masia de Can Palmer com als dos números de mòbil habilitats i 
que consten a la pàgina web de l’Ajuntament. Les temàtiques de la setmana han estat 
en relació amb demandes dels bancs d’aliments d’ajudes econòmiques, peticions de 
compres d’aliments i medicacions, dubtes i qüestions sobre les targetes moneder de la 
Generalitat i problemes laborals pels ERTO.

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

#3
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Els tècnics de Serveis Socials han realitzat un total de 593 trucades pels casos de 
risc. Les trucades les realitzen tant els professionals presencials com el que estan fent 
teletreball. 

A continuació detallem les coordinacions realitzades pels equips presencials i no 
presencials, amb altres administracions i/o serveis:

• Coordinacions amb serveis d’infància en risc: Equip d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència, Direcció General d’Atenció a la Infància, Centres de Menors i Justícia 
Juvenil: 10

• Coordinacions amb serveis de Salut: ABS/Hospital de Viladecans/Hospital de 
Bellvitge/ Hospital de Sant Joan de Déu: 20

• Coordinacions amb serveis de Salut Mental: Centre de Salut Mental d’Adults, Centre de 
Salut Mental Infantil i Juvenil, Centre de Rehabilitació de Sant Joan de Déu: 18

• Coordinacions amb serveis de centre d’atenció a les toxicomanies (CAS Sant Boi): 2
• Coordinacions amb fundacions tutelars: 6
• Coordinacions amb serveis de treball: 12
• Coordinacions amb l’OMIC: 1
• Coordinacions amb el Servei d’Informació i Atenció a les Dones: 10. L’EBAS-3 ha fet 

intervenció professional de suport en 11 casos en situació de risc 
• Coordinacions amb cases d’acollida de dones víctimes de violència: 3
• Coordinacions amb Mossos d’Esquadra i Policia Local: 10
• Coordinacions amb centres per a persones amb diversitat funcional: Caviga, 

Rubricatus, Associació Asperger, Asdivi: 10
• Coordinacions amb Creu Roja i Càritas: 15
• Coordinacions amb escoles per casos d’alt risc: 10
• Seguiment de telealarmes de violència de gènere amb Creu Roja. Es fa un seguiment 

diari de les incidències 
• Coordinacions amb l’empresa d’ajuda a domicili (Accent Social): 12
• Coordinacions amb les empreses d’àpats (Roca González i Servescol): 10
• Coordinacions amb residències de gent gran
• Visites de gent gran a domicili: 2 casos molt greus
• Coordinacions amb el CUESB: 3
 • Acompanyament a l’Hospital de Viladecans per tractament a usuària que està 

actualment al centre Frederica Montseny
• Coordinacions amb altres municipis: 6
• Coordinacions amb altres administracions: Consell Comarcal, Generalitat: 4
• Recerca de dues persones en situacions fràgils que no responien als mòbils de 

contacte, a través de coordinacions amb altres serveis i comprovació als domicilis.

SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA 

Respecte al servei de teleassistència, actualment estan donats d’alta 1.601 usuaris. La 
setmana passada es va ampliar el servei de teleassistència inclús per als usuaris que no 
tenen telèfon fix. 

Aquest servei està trucant a les persones vulnerables de forma diària i, si observen 
alguna problemàtica, es posen en contacte amb Salut o amb Serveis Socials. Cada dia 
es recullen  totes les incidències detectades. 
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SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI 

Es manté la prestació del servei pels 283 casos actius.  L’empresa contractada per 
l’Ajuntament per prestar aquest servei ha format diverses treballadores familiars 
específicament en l’atenció a persones amb coronavirus i seran les que atendran 
els casos amb aquesta malaltia, que no tenen xarxa familiar i que tenen uns mínims 
d’autonomia.

S’han atès 4 consultes del SAD per altes hospitalàries de persones que han tingut la 
COVID-19 que han estat ateses pel servei o derivades a altres fórmules en funció de la 
situació personal.

SERVEIS COMPLEMENTARIS D’AJUDA A DOMICILI 

Dutxa i bugaderia: l’horari del servei és 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 protecció de les 
treballadores. Aquesta setmana s’han realitzat 15 dutxes i 12 bugades.

Àpats a domicili: s’estan lliurant de dilluns a divendres 129 àpats. D’ells, 46 són d’infants 
que tenen beca de menjador escolar de l’Ajuntament i són considerats casos de risc i els 
83 restants són majoritàriament gent gran.

Àpats distribuïts a la Masia de Can Palmer. Hi ha 25 casos actius.

BANCS D’ALIMENTS

Es detallen a continuació les derivacions al banc d’aliments de Creu Roja i Càritas 
mitjançant l’aplicatiu informàtic que compartim: Equaliment.

Franja d’edat  
(tots els beneficiaris)

Lliuraments Preinscripcions Famílies Beneficiaris Homes Dones

Bebès de 0 a 6 meses 3 3 3 3 1 2

Bebès d’1 a 2 anys 14 14 14 14 8 6

Bebès de 6 a 12 meses 8 8 8 8 5 3

FEGA 0 a 2 27 27 27 29 15 14

FEGA 3 a 15 anys 106 106 106 172 93 79

FEGA de +65 55 55 55 66 24 42

FEGA de 16 a 64 184 184 183 346 146 200

Total 217 217 216 613 278 335
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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 (han de ser persones soles, sense suport familiar ni 
social.) Aquesta setmana, Protecció Civil ha repartit a 6 famílies lots d’alimentació 
bàsica amb producte fresc. Són famílies derivades dels Serveis  Socials. Els repartiments 
són dimecres i divendres.

S’ha fet també una prospecció de supermercats i establiments d’alimentació que 
realitzen entrega a domicili, i a les famílies amb més recursos personals i socials se li 
faciliten les dades per tal que facin les comandes directament. 

PUNT SOLIDARI

• Recollida a Mercabarna de donació d’empresa de la ciutat de fruites i verdures 
fresques, mitjançant un equip de la brigada

• Recollida d’aliments de les escoles Miquel Martí i Pol i Marta Mata, donació de 
l’empresa de càtering El Menú del Petit

 
Totes les recollides s’han fet mitjançant un equip de la brigada municipal.

SERVEI DE COMPRA DE MEDICAMENTS 

Aquesta setmana s’ha modificat el protocol de compres de medicació amb recepta de 
facultatiu per tal de fer-lo més àgil.

Aquesta setmana s’han realitzat 20 compres de medicació.

S’han atès 6 trucades de persones d’altres municipis demanant el servei i els hem 
derivat als seus ajuntaments. 

BEQUES MENJADOR 

S’estan lliurant 729 targetes moneder per a alumnat de les escoles públiques i 
concertades que tenien beca de menjador del Consell Comarcal (Departament 
d’Educació de la Generalitat). El repartiment de les targetes l’estan realitzant els 
conserges del Departament d’Educació de l’Ajuntament.
S’estan entregant 46 àpats a domicili, de dilluns a divendres, per a infants i joves en 
situació vulnerable.
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CENTRES OBERTS I CENTRE MATERNOINFANTIL 

Els educadors dels centres oberts fan seguiment diari a les famílies dels 80 menors que 
formen part del projecte. 

El Centre Maternoinfantil també fa seguiment telefònic periòdic. Tenim 12 famílies en 
seguiment.

SEGUIMENT DE SERVEIS FUNERARIS

S’ha coordinat amb l’empresa concessionària la prestació del servei funerari per als 
casos de  necessitat econòmica de persones afectades pel virus. Aquesta setmana 
s’han coordinat 2 serveis. 

COORDINACIÓ D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA PER LA COVID-19

Conjuntament amb els serveis de Salut Mental de Sant Joan de Déu (CSMA), el 
Departament de Salut Pública municipal i els Serveis Socials de l’Ajuntament han 
coordinat els diferents recursos al nostre abast de suport psicològic específic per 
als col·lectius afectats per la COVID-19, posant a disposició dels pacients, familiars i 
facultatius diferents telèfons de professionals que faran un primer contacte per valorar 
les circumstàncies específiques de cada consulta.

SERVEI DE SALUT

El Servei de Salut municipal ha estat un dels més actius durant la setmana. Ha 
elaborat el contingut  de notícies i consells per a les xarxes i la pàgina web municipal 
d’informacions relacionades amb el coronavirus. Ha prestat el servei d’atenció telefònica 
a ciutadans que han volgut fer consultes per temes referents al coronavirus, i altres 
temes de ciutat.

També ha participat en l’assessorament en compres de material, i en analitzar les 
propostes d’entitats i empreses que volen col·laborar amb donacions de material.

S’ha continuat prestant assessorament i resolució de consultes de l’Oficina d’Atenció al 
Consumidor. 
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Des del Servei s’han realitzat les següents coordinacions i seguiments:

• Coordinació i assessorament a Serveis Socials en els temes de prevenció i de detecció 
de casos.

• Coordinació amb VAE i l’oficina Viladecans Informació per donar resposta a les 
activitats comercials que sol·licitaven assessorament.

• Gestió del servei de taxis per donar suport a l’ambulatori en les visites domiciliàries.
• Coordinació amb el centres de salut i l’Hospital de Viladecans.
• Coordinació amb les farmàcies del municipi.
• Integració en el grup d’emergències municipal.
• Coordinació amb els tècnic de salut de Gavà i Castelldefels.
• Assessorament en els protocols per a la prevenció del coronavirus.
• Gestió de la campanya de donació de sang amb el Banc de Sang, en la situació de 

coronavirus.
• Seguiment i tramitació dels expedients de Salut Pública i de Consum.
• Gestió d’expedients i justificació de subvencions de la Diputació de Barcelona.
• Seguiment de contractes del Departament de Salut Pública, ambulàncies, etc.
• Reprogramació de les vacunacions als centres escolars.
• Cerca i extracció de dades de la Base de Dades per sol·licitar col·laboració en la 

donació de material relacionat amb el coronavirus (per exemple, establiments de 
tatuatges, centres sanitaris, rostisseries i menjars preparats, centres d’estètica, etc.).

• Assessorament als establiments de menjar per emportar de la nostra ciutat sobre 
les condicions d’elaboració, transport i mesures de protecció en la prevenció del 
coronavirus.

IGUALTAT DE GÈNERE

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones de Viladecans es continua prestant per 
part de l’Ajuntament de Viladecans, encara que, amb motiu de l’estat d’alerta per la 
COVID-19, ens hem vist obligades a variar la forma de prestar els serveis, la majoria 
amb mitjans telemàtics, però es contempla que l’atenció sigui presencial en cas que la 
situació així ho requereixi

Es continuen realitzant unes 4 assessories jurídiques setmanals i unes 16 de 
psicològiques. Hem flexibilitzat els horaris per donar possibilitats a les situacions 
personals de les dones que són al domicili amb les seves parelles.

Malgrat  la situació actual,  la xarxa està activa i funcionant de forma fluida. Amb Mossos 
la coordinació és molt activa i facilitadora i des del SIAD constatem la bona coordinació i 
treball en xarxa amb els CAP de Salut i els Serveis Socials. 
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> EDUCACIÓ 

Des del Departament d’Educació, a més del projecte L’Escola a Casa, s’han dut a terme 
altres tasques que es presenten a continuació: 

Pla Local de Millora de l’Èxit Educatiu
Preparar el contingut per a l’elaboració interna dels plans individualitzats de centre 
d’aquest pla. 

Xarxa Municipal d’Escoles Bressol
• Realització de materials audiovisuals per a les famílies d’escoles bressol (vídeos dels 

quatre equips).
• Seguiment de la realització de nous canals d’informació/comunicació amb les famílies 

(creació de correus xtec per part de totes les tutores per facilitar contactes i consultes 
directes de cada família amb la seva respectiva tutora).

• Coordinació de la recollida de menjar de les EBM cap a Creu Roja.
• Coordinació del lliurament de guants i peücs de les EBM cap a la Policia Local per fer la 

corresponent distribució a hospital i residències.
• Seguiment i resolució de les consultes de les famílies pel que fa als rebuts de les EBM i 

de l’ús del “xecs bressol”.
• Realització de l’elaboració del material de la campanya de preinscripció (Guia 0-3) 

amb el Departament de Comunicació.

Coordinació amb centres educatius
• Comunicació amb els centres educatius per tal de recollir les tasques, comunicacions i 

bones pràctiques que estan realitzant amb el seu alumnat durant aquest temps.
• Coordinació amb les direccions dels centres per a la recollida d’aliments de les cuines 

dels menjadors escolars i el lliurament al Punt Solidari de Creu Roja.
• Comunicació als centres educatius corresponent sobre la congelació de quotes de 

l’activitat en horari lectiu de piscina.
• Informació als centres educatius sobre el repartiment, de forma individual a cada 

domicili, de les targetes moneder per als alumnes amb beca de menjador atorgada i 
resoldre les incidències de famílies amb els centres.

• Coordinació amb els docents dels centres per replanificar com tanquen el segon 
trimestre i programar el tercer trimestre. 

• Coordinació amb centres per realitzar les CAS.
• Planificació i reorganització dels esdeveniments i reunions futures i el seu ajornament.
• Elaboració dels formularis d’avaluació de l’exposició TRANSITAR: Orientar-se en 

un món canviant. Enviament als visitants (alumnat i usuaris dels centres i serveis  
educatius, entitats).  

• Elaboració dels formularis d’avaluació de la Jornada d’Orientació Professional per a 
alumnat de batxillerat i CFGS “Construeix el teu futur”. Enviament als centres educatius, 
a l’alumnat i a l’equip dinamitzador de l’exposició.

• Difusió als centres educatius de L’ESCOLA A CASA.
• Dintre del Servei Local de Transició Escola-Treball (SLTET), durant aquesta setmana 

s’ha informat als centres educatius de secundària, als Serveis de Formació i Ocupació 
de Can Calderon, als Serveis Socials i als serveis de Joventut que totes aquelles cites 
que hi havia programades es resoldran a distància i, amb les noves, es continuarà fent 
el mateix. Es faran a través de l’adreça: educaciosecundaria@viladecans.cat.
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• S’ha renovat i enviat als centres la nova fitxa de derivació del Servei Local de TET, 
perquè els centres l’enviïn i les vagin treballant des del seus equips d’orientació. 
Aquesta fitxa serveix per derivar l’alumnat amb més dificultats d’aprenentatge, amb 
necessitats educatives especials i socials, els més vulnerables, al SLTET.

• Coordinar amb cada un dels centres a través de les direccions incidències que van 
sorgint cada dia: neteja, el menjar de les neveres dels menjadors escolars, dubtes de 
famílies que fan arribar a les direccions, quotes diverses, etc.

• Traspàs d’informació de les noves comunicacions que arriben referents a l’estat 
d’alerta des del govern central, l’autonòmic o l’Ajuntament.

Campanya de preinscripció
• Replanificació de tasques necessàries per realitzar les campanyes de preinscripció als 

centres.

Xarxa d’Innovació Educativa
• Realització i enviament de la sol·licitud per fer una ràdiotrucada a l’Estació Espacial 

(Projecte ARISS – Projecte Pilot de l’On Board).
• Recollida d’informació de l’activitat que es va dur a terme al carrer del Sol per tal de 

col·laborar amb el projecte “Museu a l’aire lliure” (Comitè Director).

Coordinació amb les AMPA
• Traspàs d’informació a les AMPA i assessorament sobre com encarar la situació un cop 

es reprengui l’activitat.
• Seguiment i assessorament a les AMPA en accions habituals.
• Comunicació a les AMPA de la congelació de quotes de l’activitat extraescolar de 

piscina.
• Actualització de contactes de les entitats per tal de poder tenir contacte directe de 

forma telefònica per part de la regidora.
• Difusió diària a les AMPA i grups de difusió de famílies del tema de treball diari de 

L’Escola a Casa.
• Programa de Formació per a Famílies: anul·lació o ajornament de les activitats 

previstes durant aquests dies, contactes amb tots els formadors i famílies ja inscrites 
en les activitats.

Projecte d’Estudi Assistit
• Des de l’Ajuntament, amb les educadores del Taller d’Estudi Assistit, planifiquem i 

treballem per aportar a l’alumnat tècniques d’estudi segons el seu nivell acadèmic, 
per tal de poder personalitzar els aprenentatges i l’assessorament per a una futura 
formació.

• Preparació i organització de l’avaluació del projecte per al següent trimestre

Coordinacions supramunicipals
• Coordinació amb Diputació de Barcelona per al seguiment de les accions compartides.
• Coordinació amb altres ajuntaments de la província de Barcelona per compartir 

informació relacionada amb les mesures adoptades davant la crisi sanitària de la 
COVID-19.
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SERVEI D’ACCIÓ COMUNITÀRIA

Gent Gran
• Trucades i seguiment de l’estat i necessitats de les residències de gent gran a 

Viladecans
  RESIDÈNCIA ALBARROSA
  RESIDÈNCIA TALAIA BLANCA
  RESIDÈNCIA TRES MAGNOLIAS
  RESIDÈNCIA DEL CARMEN 
  CENTRE SOCIAL I SANITARI FREDERICA MONTSENY

• Gestió coordinada amb el director de Serveis de Seguretat i Convivència per donar 
resposta a les necessitats de material de les residències

• Gestió coordinada amb Serveis Socials per donar resposta a les necessitats de 
personal de les residències

• Seguiment diari de l’estat de les juntes dels Casals de Gent Gran
• Recerca de possibles persones grans en estat de vulnerabilitat

Districtes
• Contacte amb les entitats veïnals dels tres districtes, a través de les tècniques de 

Districte
• Recerca de possibles persones en estat de vulnerabilitat, i derivació de les dades a 

Serveis Socials perquè puguin fer el seguiment.

ACOMPANYAMENT A LA CIUTADANIA

Prestar a la ciutadania un servei de comunicació i informació rigorós i fiable  ha estat un 
dels objectius principals de l’organització des de l’inici de la crisis sanitària. Les dades 
de consulta dels diferents canals municipals venen a confirmar la confiança ciutadana a 
l’hora de cercar informació de proximitat. 

En aquest sentit,

• Les pàgines específiques sobre informacions i mesures per a la situació de la crisi del 
coronavirus han rebut aquesta setmana 22.500 visites, 5.000  més que en l’anterior.

• S’han afegit més continguts a les pàgines existents i s’ha reorganitzat l’apartat amb 
submenús perquè la quantitat de contingut és considerable i així es facilita la lectura i 
trobada d’informació d’interès. 

• S’han creat les pàgines de “Mesures econòmiques”, “Mesures socials” i “De la 
botiga a casa”.

• En general, tot el web ha rebut aquesta setmana 37.966 quan en el mateix període de 
l’any anterior van ser 21.713.
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Quant a les xarxes socials els indicadors també s’han incrementat, tants els seguidors 
com el consum de la informació comunicada per aquests circuits. En aquest sentit,

• Entre posts de Facebook i LinkedIn i tuits hem publicat 131 peces pròpies, sense 
comptar retuits i comparticions d’altres administracions.

• Hem guanyat nous seguidors a Facebook (132) i a Twitter (39).
• I hem tingut 550.000 impressions a Facebook, 187.000 a Twitter i 565 a LinkedIn.
• Destaquen també les comparticions: 1.690, entre Facebook i Twitter.
• Els comentaris gestionats han estat 1.343.

S’ha informat als periodistes activament, a través de tres notes de premsa, de l’actuació 
de la Policia Local contra els incompliments de l’Estat d’Alarma, de les mesures 
econòmiques preses per l’Ajuntament per afrontar la crisi de les famílies més afectades i 
del començament de la desinfecció de l’Espai Públic.
Les preguntes relatives a assumptes sanitaris s’han redirigit a la Generalitat com 
administració competent que està dirigint els operatius. 

El servei d’atenció telefònica prestat a través de l’Oficina Viladecans Informació ha 
atès a la semana 2  419 consultes de la ciutadania entre trucades, correus rebuts  a 
l’adreça viladecansinformació@viladecans.cat i el registre electrònic ( enfront les 343 
de la setmana 1).

L’Escola a casa al web municipal 

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 L’Escola a Casa en el web municipal. En aquest espai es plantegen cada 
dia noves activitats amb diferents temàtiques i per edats per tal que 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. 

Les temàtiques proposades per a aquesta setmana han estat:  

Dilluns 23 de març: Experiments científics. Dimarts 24 de març: Música. Dimecres 25 
de març: Esport. Dijous 26 de març: Learning English. Divendres 20 de març: Igualtat. 
Dissabte 21 i diumenge 22: Activitats Infants de 0 a 3 anys.

Servei de Formació i Ocupació 

El servei de Formació i Ocupació s’està prestant en format no presencial des de l’inici 
de l’estat d’alarma. El servei de recepció i atenció telefònica de Can Calderon ha 
estat en funcionament des del primer dia de tancament del centre. S’ha mantingut una 
comunicació directa amb la ciutadania i les empreses, oferint una primera resposta a les 
necessitats plantejades. 
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Durant aquestes dos setmanes s’han atès 145 trucades.

Des del Servei Informa’t s’han atès totes les sol·licituds d’informació en matèria de 
formació i ocupació, a la vegada que s’hi han centralitzat les comunicacions de les 
diferents necessitats de la ciutadania. 

Durant aquest període s’han atès 33 persones, i contestat 37 consultes.

ASSESSORAMENT I ACOMPANYAMENT

El servei d’orientació professional i laboral ha centrat la seva actuació en l’atenció 
directa de les persones, tant a nivell telefònic com telemàticament. Destacar que s’ha 
realitzat un protocol basat en un acompanyament integral de les persones, no tant sols 
en l’àmbit laboral, sinó també a nivell personal i social, d’aquesta manera ha permès 
detectar casos d’una elevada vulnerabilitat i iniciar un protocol d’actuació amb el 
Departament de Serveis Socials.
Hem actuat donant resposta a les necessitats detectades i prioritzant aquesta actuació 
sobre les altres de gestió de tipus ordinari. En total s’ha contactat amb 176 persones, i 
s’han atès 61 consultes.

FORMACIÓ I TREBALL PER A JOVES

Malgrat que totes les accions formatives han quedat aturades, des del nostre Servei s’ha 
continuat treballant, en la mesura de les possibilitats, en l’acompanyament i millora de 
l’ocupabilitat del nostre jovent a través de la qualificació professional. En aquest sentit, 
assenyalar el treball coordinat del diferents equips i la posada en marxa de processos 
d’aprenentatge online, a través de l’elaboració de material ad hoc de cadascun dels 
cursos formatius. No obstant, remarcar la problemàtica que no tot el jovent disposa dels 
mitjans adequats, per això també s’han incorporat els dispositius mòbils. La formació 
online que s’està desenvolupant se centra en la preparació per a les proves d’accés 
al Cicles Formatius de Grau Mig dels Programes de Formació i Inserció (PFI), i la part 
teòrica dels diferents perfils professionalitzadors del programa Casa d’Oficis.

L’atenció directa del jovent participant ha estat l’objectiu principal durant aquest temps, 
no obstant s’ha continuat treballant en els processos administratius i formatius com les 
avaluacions dels PFI, coordinacions amb el Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya,  els tràmits de la Casa d’Oficis amb l’Oficina de Treball del SOC i, un cop 
més, la coordinació de tot l’equip, el contacte amb experts i proveïdors. En total s’ha 
contactat amb 91 joves i 91 famílies.

FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ

Dels programes de Formació Professional per a l’Ocupació s’han suspès totes les 
formacions presencials, no obstant s’ha continuat treballant per donar resposta a 
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les inquietuds de les persones participants i del personal docent. Les actuacions han 
anat dirigides a informar i acompanyar als 109 alumnes participants en les diferents 
accions formatives i a les 21 persones pendents del resultat de processos de selecció, 
i 7 empreses proveïdores. S’ha mantingut contacte continuat amb el personal docent, 
informant-los en tot moment de les instruccions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) i acompanyant-los en els dubtes que podien tenir respecte a la reestructuració dels 
calendaris, comunicats del SOC, possibilitat de formació telemàtica, etc. 

Per altra banda, s’han atès les propostes rebudes pels participants del cursos que 
plantejaven la possibilitat de continuar la formació de manera telemàtica i s’ha fet 
extensiva aquesta proposta al SOC, tot i que la resposta ha estat que no és viable. 

Respecte al servei de l’Aula Oberta s’ha continuat oferint a les persones participants 
aquesta formació online. L’atenció s’ha centrat en realitzar un acompanyament integral 
en l’adaptació a aquest tipus de formació, i oferir un seguiment més personalitzat 
a aquelles persones que mostraven més inseguretat respecte a l’ús de les noves 
tecnologies. En total s’han atès 65 persones, i estan participant en aquesta formació 
online 35 persones en l’actualitat. S’han atès 48 consultes i s’han realitzat 39 
assessoraments.

També s’ha iniciat el procés de matriculació de 10 treballadores contractades en el marc 
dels Plans d’Experienciació Laboral en aquesta modalitat a distància.

INCLUSIÓ SOCIOLABORAL

En la línia d’Inclusió Sociolaboral, cal destacar el treball que s’està desenvolupant en 
els dos itineraris d’inserció sociolaboral, adreçats a les persones que presenten una 
major vulnerabilitat i que tenim en marxa, amb els projectes “A la feina amb tu” i “Vives 
Emplea”, aquest últim en col·laboració amb la Fundació Acción contra el Hambre,  
que es continuen realitzant via telemàtica i telefònica. S’han atès 79 persones, 72 
assessoraments i acompanyaments i 21 consultes.

Respecte als Plans d’Experienciació Laboral, actualment hi ha 68 persones vinculades 
laboralment a l’Ajuntament de Viladecans en el marc de diferents programes 
dependents d’organismes com el SOC, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació 
de Barcelona i el Pla de Xoc “Dones, anem per feina” organitzat pel propi Ajuntament.

L’equip tècnic està realitzant un exhaustiu seguiment de totes aquestes persones 
contactant tant amb elles directament com amb els/les referents de l’Ajuntament, 
avaluant l’estat en el qual es troben, les tasques que desenvolupen en el cas de 
teletreball, i detectant necessitats. En total s’han realitzat 130 atencions i 66 
assessoraments, i s’han atès 130 consultes. En aquesta línea, s’ha engegat un pla pilot 
de formació online a través dels cursos oferts per l’Aula Oberta, des d’on es realitzarà un 
seguiment i un suport personalitzat a les persones participants.

Paral·lelament l’equip s’ha organitzat per continuar treballant en els protocols d’actuació 
dels processos de selecció dels Plans d’Experienciació Laboral, i seguiment durant el 
període de contractació. Continua mantenint-se un contacte constant amb les diferents 
administracions col·laboradores. 
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PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ

Com la resta de politiques actives d’ocupació, el programa 30 Plus també ha vist 
aturada la seva activitat en relació a l’acompanyament en el procés de contractació i 
formació.

Les tècniques han estat en tot moment en contacte amb les empreses i les persones 
treballadores que participen en aquest programa. Els han informat de la seva 
disponibilitat per mitjans telemàtics i han atès els seus dubtes per telèfon o correu 
electrònic. Durant aquesta quinzena s’han atès 30 empreses i 12 persones, amb un total 
de 153 consultes i 47 assessoraments.

La situació de l’aturada de l’activitat ha generat a moltes empreses consultes sobre els 
canvis en el programa, modificació de terminis, afectació per ERTO en les contractacions 
actuals, assegurar si la subvenció se segueix cobrant i si els terminis de cobrament 
es mantenen, possible anticipació de la subvenció del 30 Plus per minorar l’impacte 
econòmic a les empreses, i acceptació o no de plans formatius dels participants.

INSERCIÓ LABORAL 

En relació a la col·laboració amb les empreses, els convenis amb les empreses per a 
la realització de la Formació en Centres de Treball (pràctiques en empresa), així com les 
formacions, han quedat suspesos en tots els programes formatius, tant de joves com de 
formació professional ocupacional. L’equip tècnic ha dedicat esforços en posar-se en 
contacte amb les empreses per comentar la situació i veure possibles escenaris futurs. (Les 
dades d’aquest punt han estat recollides en les línies on es desenvolupa cada programa).

El servei d’intermediació laboral està dedicant molts esforços, amb una implicació de 
bona part de l’equip, per tal d’aconseguir respostes àgils i operatives. S’ha treballat, de 
manera prioritària, en les ofertes que ens estan arribant del sector sanitari, i tan difícils 
de cobrir. En aquest sentit, s’ha desplegat un dispositiu per contactar amb les possibles 
persones candidates actives en la borsa de treball Xarxa Xaloc per analitzar la seva 
disponibilitat actual, d’aquesta manera, en rebre una oferta, ja tenim una borsa més 
real de persones candidates. En total s’han realitzat 112 trucades a persones en perfils 
d’Infermeria, Atenció Sociosanitària i Treballadora familiar, de les quals s’han localitzat 
16 persones interessades, i 2 ja estan contractades. 

També s’està contactant amb les 30 empreses que tenien un procés de selecció obert, 
per conèixer la situació actual en què es troben i oferir tot el suport necessari. 

Com a resum, les dades quantitatives globals de tota la gestió realitzada han estat les 
següents:

INDICADORS RESULTATS

Núm. de persones ateses 726

Núm. d’empreses ateses 68

Núm. de trucades realitzades 369

Núm. de consultes ateses 450

Núm. d’assessoraments i acompanyaments 224
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> SERVEI D’EMPRESES I INNOVACIÓ 

El Servei d’Empreses i Innovació està treballant actualment en les següents 7 línies 
d’acció:

1. DONAR SUPORT ALS DIFERENTS AGENTS QUE TREBALLEN EN EL SECTOR 
ALIMENTARI PER CONTRIBUIR A GARANTIR LES NECESSITATS DELS COL·LECTIUS 
VULNERABLES

Amb aquest objectiu s’han realitzat les següents activitats: 

• Llançament el dia 21/3 i seguiment del sistema de compres online al Mercat 
Municipal de la Constitució i lliurament a domicili. Actualment es reparteixen 
comandes 3 dies a la setmana i s’està treballant amb ells amb l’objectiu d’ampliar 
l’entrega de comandes a 5 dies a la setmana. Des del dissabte anterior s’han 
realitzat 85 comandes online, 274 compres en parades i 69 entregues a domicili. 
Hi participen 6 parades.

• Llançament el dia 24/3 i seguiment del sistema de comandes telefòniques del 
Mercat de Pagès. Es pot fer la recollida de comandes en el propi mercat el dimecres 
o el seu lliurament a domicili. S’ha elaborat un full de seguiment que s’ha enviat el 
27/03/2020 a tots els productors del Mercat i que servirà per recollir indicadors i fer 
seguiment. El seguiment es realitzarà a partir del 30/03.

 
• Preparació per al llançament i seguiment del sistema per acceptar “comandes 

telefòniques” del Mercat de la plaça d’Europa. En una primera fase l’entrega es 
realitzarà a la pròpia parada en el moment pactat entre el client i la parada. En una 
segona fase es contempla la possibilitat d’ampliar el servei amb el repartiment de la 
compra als domicilis. El seguiment es realitzarà a partir del 30/03.

• Contacte amb establiments de menjar preparat que acceptin comandes 
telefòniques. S’ha aprofitat per detectar aquells restauradors que acceptarien 
preparar menús per als col·lectius més vulnerables. S’han identificat 3 comerços, 1 
parada i 1 restaurant.

• Estudi per a la creació d’un servei de cuina gestionat per l’Ajuntament. Aquest 
servei podria tenir sentit per tal de fer front a un eventual increment del col·lectiu 
amb necessitats especials (augment de les persones hospitalitzades, persones 
confinades en els seus habitatges, etc.) en el cas que els operadors que actualment 
confeccionen menús no pogués fer front a aquest increment de la demanda. S’ha 
identificat que aquests operadors podrien servir fins a 200 menús diaris.

2. CONTRIBUIR A MINIMITZAR L’EXPANSIÓ DEL CONTAGI ENTRE LA POBLACIÓ

Amb aquest objectiu s’han realitzat les següents activitats:
 
• Detecció de comerços que accepten “comandes telefòniques”. S’ha identificat un 

conjunt de comerços que comercialitzen ”articles essencials” (productes d’alimentació, 
productes de neteja, productes per animals domèstics, etc.) que accepten comandes 
telefòniques. Es pretén agilitzar la compra presencial fent que el comerç rebi la 
comanda per telèfon i la tingui preparada quan arribi el client. En aquest llistat també hi 
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ha establiments que tenen servei a domicili. S’han identificat 44 establiments, 25 dels 
quals realitzen entregues a domicili.

  
• Participació en el grup de coordinació “Maker” de la zona Delta. En el grup de 

coordinació de la zona Delta també participen els ajuntaments de Castelldefels i Gavà 
i el FabLab de la UPC. S’han identificat i involucrat 5 empreses de Viladecans, amb 
un total de 10 impressores 3D, i s’han dissenyat dos models de viseres i pantalles 
de protecció per al personal sanitari. A aquestes 10 impressores, s’ha d’afegir la 
impressora de l’espai Viladecans Innovació Empresarial.

• Cerca de material d’autoprotecció en empreses. S’ha generat una base de dades 
amb empreses que, per la seva activitat, podien tenir mascaretes i altres productes 
d’autoprotecció. S’han efectuat 338 trucades a un llistat de 252 establiments, 
contactat amb 110 negocis, 6 dels quals han manifestat la voluntat d’aportar 
material i 2 tenien en aquest moment per cedir; els altres ho comunicaran en el 
moment d’arribar-li. 

• S’ha donat suport a altres direccions en l’obtenció de material. En concret es va 
contactar amb una empresa de venda de productes de neteja per aconseguir 1.000 
litres de lleixiu per poder netejar mobiliari sensible de l’espai públic. En resposta a 
la necessitat de l’Hospital de Viladecans de tovalloles de mà, s’ha contactat amb 
el Centre Comercial Vilamarina i The Viladecans Style Outlets, que s’han ofert a 
proporcionar tot el material necessari (mínim, 200 tovalloles).

3. ACOMPANYAR I ASSESSORAR ELS NEGOCIS I ELS AGENTS ECONÒMICS  
 LA CIUTAT 

Amb aquest objectiu s’han realitzat les següents activitats: 

• Donar resposta a les consultes rebudes dels usuaris del servei. Des del servei de la 
VAE, s’ha donat resposta o derivat als tècnics especialistes els dubtes d’emprenedors, 
empresaris, autònoms i ciutadans en general. S’han rebut i donat resposta a 30 
trucades i 10 correus electrònics. 

• Generació d’una base de dades amb els comerços de la ciutat i detecció de 
comerços oberts. Aquesta base de dades permet tenir un contacte constant amb ells 
per recollir suggeriments i inquietuds, i per facilitar el desplegament d’iniciatives en les 
quals es puguin involucrar. S’han efectuat 254 trucades, contactat amb 97 negocis, 
55 dels quals estan operant. 

• Seguiment d’establiments adherits a Xarxa Comercial. Això permet tenir inputs 
de les preocupacions del comerç local i donar suport a les iniciatives altruistes 
promogudes pel propi sector. 

 • Detecció d’accions solidàries.

• Seguiment d’establiments adherits al Gremi d’Hostaleria. Això permet tenir inputs 
de les preocupacions de la restauració local i donar suport a les iniciatives altruistes. 
Dels 41 establiments adherits al Gremi, 38 han realitzat un ERTO (93 % dels 
associats).
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• Seguiment i suport al Mercat de Pagès els dimecres a Can Xic. El mercat ha 
continuat la seva activitat amb parades de verdures i fruites fresques de proximitat els 
dimecres a Can Xic. Des de l’Ajuntament s’han portat tanques de separació per crear 
espais més segurs i s’han repartit elements de protecció, com mascaretes. També 
s’ha elaborat un cartell adreçat als compradors/es amb diferents mesures de salut 
i seguretat a l’hora de fer la compra, i s’ha publicitat a través de les xarxes socials la 
realització del mercat com a punt de subministrament de productes bàsics essencials 
per a la ciutadania.

• S’ha començat a treballar i testar tecnologia per oferir capsules formatives i 
d’acompanyament . Mitjançant webinars adreçades a pimes i persones en règim 
d’autònoms es vol apropar informació rellevant i d’interès vinculada amb el coranovirus: 
ajuts, teletreball, coaching... En aquests moments s’han identificat 2 experts que 
podrien col·laborar de forma voluntària, més l’equip tècnic del servei d’Empresa i 
Innovació.

4. IMPULSAR MESURES PER REDUIR L’IMPACTE ECONÒMIC QUE ESTÀ TENINT LA 
CRISI SANITÀRIA EN ELS AUTÒNOMS I EMPRESES DE LA CIUTAT

Amb aquest objectiu s’han realitzat les següents activitats: 

• S’està treballant en definir un conjunt de propostes per reduir l’impacte econòmic 
que estan tenint els autònoms, empreses i els seus treballadors. 

• Contactes amb gestories i consultories que donen suport a les empreses i 
autònoms de la ciutat per identificar necessitats d’aquest col·lectiu.  Aquestes 
empreses seran claus per donar sortida a la situació de les nostres empreses i poden 
contribuir a avaluar la viabilitat de dissenyar accions específiques de suport a les 
empreses. 

5. PUBLICAR SOBRE TEMES D’INTERÈS I ACTUALITAT RELACIONATS AMB EL 
TEIXIT PRODUCTIU

Amb aquest objectiu s’han realitzat les següents activitats: 

• Publicar posts, enviar newsletters i preparar noticies per a l’equip de Comunicació. 
S’han estat analitzant decrets i detectant temàtica d’interès per als ciutadans i usuaris 
del Servei d’Empreses, i preparant el material per tal que aquest es pogués comunicar 
a través dels canals de què disposa l’Ajuntament. S’han publicat 8 posts al bloc 
d’Empreses, 18 missatges al BusinessHub i s’han preparat 33 notícies perquè 
l’equip de Comunicació pogués publicar-los a la web i xarxes socials. A més a més, 
s’ha fet també difusió a nivell d’altres institucions (Parc Agrari, Consell Comarcal, 
Xarxa de Productes de la Terra, etc.).
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6. REALITZAR ELS TRÀMITS ADMINISTRATIUS ESSENCIALS PER  
ALS USUARIS DEL SERVEI.

Amb aquest objectiu s’han realitzat les següents activitats: 
- Realitzar els tràmits administratius per als usuaris del servei. Des del servei de la 

VAE, s’han realitzat els tràmits dels usuaris del servei. Se n’han realitzat 6.

7. REALITZAR ELS PROGRAMES, SERVEIS I TRÀMITS ADMINISTRATIUS  
INTERNS DEL SERVEI.

Amb aquest objectiu s’han realitzat les següents activitats: 

• Realitzar accions diverses internes del servei. Des del servei s’ha mantingut 
l’activitat essencial relacionada amb la gestió dels programes del servei: gestió 
de la contractacions ja realitzades, preparació de les justificacions tècniques de 
les subvencions atorgades, gestió de pagaments, contactat amb 15 empreses 
per avaluar la viabilitat d’acompanyament mitjançant videoconferència i amb les 
diferents empreses consultores que donen suport (projecte Ecoindústria i  mentories 
empresarials), etc.
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Conclusions

Els serveis municipals han continuat 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.

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, i s’ha posat en marxa el servei 
de desinfecció de l’espai públic, edificis municipals i flota de vehicles de la Policia Local. 
Previsiblement els serveis de desinfecció es veuran reforçats amb la col·laboració de la UME. 

La Policia Local i Protecció Civil continuen sent una peça clau per ajudar a garantir 
la convivència i el compliment de les limitacions de lliure circulació. Igualment, els 
Serveis Socials han continuat prestant els serveis reforçant l’atenció de situacions de 
vulnerabilitat.
 
Els diferents serveis municipals, i especialment el servei d’Empresa i Comerç, han fet 
acompanyament al comerç local, que s’ha mantingut obert, i als mercats municipals per 
al desenvolupament de la seva activitat, posant en marxa sistemes com el de compra 
online ja previst pel Mercat de la Constitució però que s’està fent extensiu al Mercat 
Municipal de la plaça d’Europa.
 
A més, s’ha continuat treballant de forma intensa en dotar-nos d’un sistema 
d’acompanyament a la ciutadania mitjançant la divulgació de la informació 
essencial i de qualitat; a més, hem tornat a reforçar l’atenció telefònica, no només 
des de Viladecans Informació i Viladecans Atenció Empresarial, sinó també des dels 
departaments de Salut Pública, Planificació Territorial i Medi Ambient.

Finalment, cal remarcar que els serveis d’Empresa i Innovació, així com el serveis 
d’Ocupació i Formació, han desplegat diferents línies d’acció per tal de donar suport 
a les empreses, així com per acompanyar les persones desocupades en la recerca de 
feina, i han estat una antena per detectar possibles situacions de vulnerabilitat.

Viladecans, 29 de març de 2020  

Ajuntament de Viladecans 
 


