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L’Ajuntament de Viladecans, mitjançant el present informe, dona compte de les 
activitats portades a terme per l’organització durant la tercera 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 Pla d’Emergència Municipal continua en estat d’alerta, 
igual que continua actiu el Pla d’Emergència de coordinació local de 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. 

Durant aquesta setmana s’ha continuat col·laborant activament amb l’Hospital de 
Viladecans,  amb les residències de la gent gran i el Centre Social i Sanitari Frederica 
Montseny per tal de contribuir al seu abastiment de diferents productes i material 
sanitari. Igualment, durant aquesta setmana la UME ha procedit a la desinfecció del 
centre social i sanitari i les dues residències que van sol·licitar aquesta col·laboració, 
vehiculades mitjançant petició oficial de l’alcalde a la Delegació del Govern, activitat 
autoritzada per la Conselleria de Salut de la Generalitat. També la UME ha procedit 
durant aquesta setmana a la desinfecció de la Comissaria de la Policia local. 

El servei municipal de desinfecció de l’espai públic ha intensificat durant aquesta 
setmana les freqüències de neteja de les zones de concentració de persones, així com 
la de contenidors de residus; s’ha desinfectat la flota de vehicles de la Policia Local i 
la Masia de Can Palmer i es presta un servei de neteja complementari contractat per 
l’Ajuntament al centre Frederica Montseny. Igualment, s’ha planificat la desinfecció 
dels dos mercats municipals per a la setmana entrant. 

Per altra banda, aquesta setmana s’han començat a repartir, en el comerç de la 
ciutat i altres col·lectius, les pantalles protectores produïdes amb les impressores 3D 
ubicades a Can Xic al laboratori W!LAB i es preveu continuar amb la producció atès el 
bon resultat del producte. 

L’equip de govern ha estat en contacte permanent amb els portaveus dels grups 
polítics que conformen el consistori. S’ha començat a treballar activament en la 
preparació del Ple del mes d’abril, que se celebrarà en format telemàtic, per la qual 
cosa s’estan programant diferents sessions formatives amb la Secretaria Municipal, 
Intervenció i els grups polítics amb l’objectiu d’assolir totes les garanties tècniques i 
de seguretat jurídica pròpies d’una sessió plenària de l’Ajuntament. 
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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 tercera setmana de l’estat d’alarma decretat per l’Estat ha continuat sent 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 12 persones amb presència directa a l’espai públic. S’ha 
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. 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. S’han realitzat més de 40 desplaçaments per 
lliurar material sanitari en aquests centres i altres equipaments de la ciutat. Altra tasca de 
la setmana ha estat el repartiment de menjar a domicili en coordinació amb la Creu Roja.

Aquesta setmana s’ha engegat la celebració dels aniversaris dels nens i nenes de 
Viladecans als qui ha tocat celebrar els seus aniversaris dins del període de confinament. 
S’ha determinat una franja d’edat entre els 2 i els 12 anys. Aquesta primera setmana 
s’han realitzat 74 serveis. Aquest programa està sent un èxit i té una gran acollida entre 
la ciutadania. S’han rebut diferents mostres d’agraïments dels petits i petites que han 
estat felicitats durant la setmana. 

POLICIA LOCAL

La Policia Local ha donat suport a la Unitat Militar Especial UME mitjançant el 
desplegament d’un dispositiu d’acompanyament de la Unitat durant la seva presència 
a la ciutat. Diferents patrulles de la Policia Local van acompanyar els vehicles militars 
en els seus desplaçaments interns regulant el trànsit i desplegant diferents agents a 
l’entrada dels equipaments que van ser objecte d’intervenció desinfectant. 

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

#1



5

>

>

>

Igual que les setmanes anteriors, 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, aforaments i condicions 
de seguretat en general. 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.  

Aquesta setmana s’han impulsat els controls de vehicles per comprovar si la utilització 
d’aquest mitjà de transport es realitza amb causa justificada. Igualment, s’ha reforçat 
el control de les obres privades en funcionament. S’han continuat atenent les trucades 
directes de la ciutadania en relació a  les informacions que es publiquen cada dia. 

El números d’actuacions relacionades directament amb el dispositiu ORIS (dispositiu 
policial en estat alarma per pandèmia) són els següents:
-Denúncies: 132
-Identificacions: 3.986
-Serveis directes: 197
-Vehicles controlats: 3.883

SERVEI DE MEDIACIÓ MUNICIPAL

El Servei de Mediació Municipal continua obert de manera telemàtica i aquesta setmana 
ha realitzat un total de 70 gestions (40 trucades i 30 correus) a veïns de Viladecans 
per diverses problemàtiques que encara es van gestionant mitjançant la mediació 
comunitària.

SERVEIS DE PSICOLOGIA RESTAURATIVA 

A més del seguiment del programa d’acompanyament habitual, s’està col·laborant 
activament en el suport psicològic que dona l’Ajuntament de manera especial als 
familiars de gent gran ingressada en residències i per a la resta de derivacions de l’equip 
gestionat per Serveis Socials. Aquesta setmana han actuat en 9 casos. També, com a 
novetat aquesta setmana, s’ha fet el primer cercle restauratiu comunitari per a tota la 
ciutadania que necessiti un espai per compartir en aquests moments difícils, tinguin o no 
familiars afectats o pèrdues per la COVID. Aquest primer cercle ha aplegat 12 persones.

ESPAI PÚBLIC

Els serveis municipals de desinfecció han procedit a intensificar durant aquesta setmana 
les tasques de desinfecció a la via pública i als equipaments en funcionament, així com 
a la flota de vehicles que està utilitzant l’equip municipal durant la gestió de la crisi 
sanitària. Es procedeix a continuació a detallar l’activitat de la setmana:

1. Actuacions a la via pública 

Les actuacions a la via pública les està executant l’empresa concessionària del servei 
de neteja viària i recollida de residus municipals de l’Ajuntament de Viladecans, sota la 
direcció i coordinació dels responsables de l’Àrea d’Espai Públic municipal. 
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Els mitjans utilitzats per procedir a realitzar les desinfeccions són: 

• 2 furgons hidronetejadors. 
• 2 escombradores amb pèrtigues de polvorització. 

Els 4 equips estan utilitzant una dissolució de hipoclorit sòdic al 0,1 % de concentració. 

Els àmbits d’actuació d’aquests equips són els següents: 

1.1. Neteja de contenidors de residus municipals a la via pública. Es realitza la 
desinfecció dels contenidors mitjançant la neteja a pressió amb una dissolució de 
hipoclorit sòdic al 0,1%. Amb els mitjans actuals s’està aconseguint una freqüència de 
neteja dels contenidors de 3 dies, és a dir, cada 3 dies es netegen tots els contenidors. 

Els contenidors que utilitzen l’Hospital de Viladecans, el Centre Social i Sanitari Frederica 
Montseny i el CAP es netegen amb freqüència diària. 

1.2. Neteja de l’entorn d’edificis d’especial protecció. 

Es realitza la neteja de l’entorn i accessos dels edificis següents: 
• Hospital de Viladecans. 
• CAP Maria Bernades. 
• Centre Social i Sanitari Frederica Montseny. 
• Creu Roja. 
• Comissaria de Mossos d’Esquadra. 
• Masia de Can Palmer. 
• Can Modolell. 
• Servei d’Atenció Domiciliaria del carrer d’Antonio Machado. 
• Comissaria de la Policia Local.

La freqüència d’aquestes neteges és diària. 

1.3. Neteja de zones d’elevada concentració. 

Es realitza la neteja de zones on hi ha una elevada concentració de comerços 
d’alimentació, marquesines de parades de bus i estancs. Aquests punts es troben 
principalment a les zones següents: 

• Carrer de Jaume Abril. 
• Carrer del Doctor Reig. 
• Plaça de les Palmeres. 
• Avinguda de Josep Tarradellas amb carrer de la Rajoleria. 
• Carrer del Guifré el Pilós amb plaça de la Diversitat. 
• Entorn del Mercat Municipal de la plaça d’Europa. 
• Quadrant format pels carrers d’Àngel Arañó, del Doctor Reig, del Dos de Maig i de 
Federico García Lorca. 
• Carrer de Santa Teresa, entre el carrer de Sant Marià i Rambla Modolell. 
• Plaça de la Vila. 
• Carrer de l’Antiga Riera. 
• Avinguda de Francesc Macià, entre els carrers de Mossèn Cinto Verdaguer i de les Sitges. 
• Avinguda de la Roureda, entre les avingudes de Ballester i del Molí. 
• Avinguda del Molí. 
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• Carretera de Sant Climent, entre avinguda de la Roureda i carrer del Roure. 
• Carrer de Carles Altés, entre el carrer del Dos de Maig i l’avinguda del Molí. 
• Carrer de Salvador Baroné, entre els carrers de la Muntanya i de Sant Ramon. 
• Carrer de Sant Marià, entre avinguda del Molí i carrer de Salvador Baroné. 
• Carrer del Nord, entre els carrers de la Mare de Déu de Montserrat i de Salvador Baroné. 
• Carrer del General Prim, entre l’avinguda de la Roureda i el carrer de Salvador Baroné. 
• Avinguda de Ballester, entre els carrers del Canonge Doctor Auguet i de la Mare de 
Déu de Montserrat. 
• Carrer de la Mare de Déu de Montserrat, entre carrer de l’Escultor Llimona i avinguda 
de Ballester. 
• Avinguda de Josep Tarradellas, entre els carrers d’Àngel Arañó i de la Mare de Déu de 
Montserrat. 
• Quadrant del carrer de Santa Isabel, l’avinguda d’Antoni Gaudí i el carrer de Lluís Companys. 

La freqüència de neteja d’aquestes zones és diària i en alguns punts, cada dos 
dies. Aquest llistat està en constant revisió en funció de les necessitats i els mitjans 
disponibles. 

L’actuació en tots aquests punts és la polvorització a la vorera de dissolució d’hipoclorit 
sòdic al 0,1 %. 

2. Actuacions a equipaments municipals 

Mitjançant l’empresa adjudicatària del servei de control de plagues urbanes, s’estan 
realitzant desinfeccions del equipaments municipals següents, segons les instruccions de 
la direcció i l’equip tècnic de l’Àrea d’Espai Públic: 

2.1. Vehicles de la Policia Local. Es realitza 1 desinfecció setmanal de tots els 
vehicles de la Policia Local mitjançant una polvorització dirigida amb desinfectant 
d’ampli espectre. Aquesta actuació no requereix termini de seguretat. 

2.2. Masia de Can Palmer i Servei d’Atenció Domiciliaria del carrer d’Antonio 
Machado. El 30 de març es va realitzar la desinfecció d’aquests dos equipaments 
mitjançant una nebulització aèria controlada de desinfectant d’ampli espectre. 
Aquest tractament requereix un termini de seguretat de 3 hores. Aquestes 
desinfeccions es repetiran de forma setmanal. 

2.3. Mercat municipal de la plaça d’Europa i Mercat Municipal de Constitució. 

El proper dilluns 6 d’abril es realitzarà la desinfecció dels dos mercats mitjançant 
una polvorització de desinfectant d’ampli espectre. La polvorització es realitzarà als 
passadissos i a les parets exteriors de les parades fins a una alçada màxima de 50 cm. 
Aquest tractament no requereix termini de seguretat. 

ACTUACIONS EXTRAORDINÀRIES
El dimarts dia 1 d’abril es va comptar amb un operatiu de la UME per realitzar les 
desinfeccions d’edificis sensibles. Els militars van realitzar una desinfecció del centre 
sociosanitari, dues residències privades de gent gran i una dependència municipal. 
També es va realitzar una acció extraordinària de desinfecció de l’espai públic de l’entorn 
de l’Hospital. 
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L’Ajuntament ha mantingut tancats durant aquesta tercera setmana tots els 
equipaments municipals, excepte els que són imprescindibles per a la prestació dels 
serveis essencials. El servei d’atenció al públic a Can Modolell ha passat a ser durant 
aquesta setmana  exclusivament telefònic, ateses les noves mesures de l’Estat 
adoptades durant el cap de setmana anterior, que venien a limitar encara més la 
prestació de serveis presencials. Igualment, s’ha ajustat el Pla de Contingència de 
l’oficina de Viladecans Informació. 

S’ha continuat treballant amb plena normalitat en el format teletreball amb 342 
connexions a l’entorn de treball. Des de l’equip de sistemes, s’han atès i solucionant 
un total de 165 incidències, cosa que ens ha permès seguir treballant amb total 
normalitat. Dels 422 treballadors municipals, 59 estan prestant els seus serveis de forma 
presencial (30 de la Policia Local, 2 de l’Alcaldia, 7 de l’oficina de Viladecans Informació, 
17 de Serveis Socials, 1 de Protecció Civil, 1 de Recursos Humans, 1 de la Brigada 
municipal, 1 de Medi Ambient), 5 treballadors desenvolupen funcions parcialment de 
forma presencial, 292 exclusivament treballen de forma telemàtica i 66 treballadors i 
treballadores són a plena disposició a casa seva. 

S’ha fet seguiment de les mesures de seguretat sanitària, realitzant peticions integrals 
de material de protecció per a tot el personal municipal que presta els seus serveis 
en aquesta modalitat.  A més, durant aquesta setmana s’ha llançat un programa de 
Formació online per a  la plantilla municipal. 

L’organització ha pogut mantenir les reunions telemàtiques operatives de la Comissió 
de Seguiment de l’emergència sanitària, les de treball de tot l’equip directiu i les dels 
diferents grups de treball amb diferents sistemes de videoconferència.

Durant aquesta setmana, s’han obert 115 nous expedients de gestió, i s’han signat 95 
decrets.

El pagament a proveïdors i subvencions ha ascendit aquesta setmana a 180.000 euros. 

Els serveis jurídics i de contractació de l’Ajuntament i de les empreses municipals han 
hagut d’analitzar, conjuntament amb la Secretaria municipal i la Intervenció, l’entrada 
en vigor de diferents normatives decretades per l’Estat i la Generalitat per determinar 
l’impacte de cada una d’elles en la nostra gestió i poder assessorar els diferents àmbits 
en les matèries que s’hi regulen, especialment l’àmbit laboral, contractual, sanitari i 
tributari. 

Seguiment de l’activitat funcional 
de l’administració #2
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S’han constituït 4 grups de treball jurídics:

• Anàlisi d’ajuts a persones autònomes i pimes de la ciutat. (Donar el suport jurídic 
a Promoció Econòmica per facilitar des de l’Ajuntament els formularis i camins 
per tractar de facilitar una informació més propera i ajustada a les persones 
autònomes i empreses de la ciutat, principalment en Seguretat Social, Tributs de 
l’Estat i Comunitats Autònomes i línies de crèdit).

• Preparació de material de suport en matèria d’abusos a nivell de persones 
consumidores i usuàries. Especialment, s’ha procedit a analitzar l’impacte de la crisi 
a nivell normatiu en la prestació dels serveis funeraris.

• Preparació de l’assessorament per donar suport en matèria d’habitatge 
(pagament de quotes d’hipoteca i lloguers).

• Sobre els ERTE, o suspensió de l’ocupació:

 i. S’ha treballat en l’impacte contractual, assessorant en matèries de 
contractació pública, amb l’objectiu de redefinir els serveis contractuals per 
mantenir l’ocupació vinculada als nostres contractes. 

Igualment, els Serveis Jurídics i de Contractació han donat suport i assessorat en tota la 
contractació d’emergència sanitària, adequant procediments a la situació.

En els àmbits de la gestió econòmica municipal s’ha treballat en dues línies fonamentals:

1) Fer possible la destinació de recursos econòmics amb caràcter immediat a la 
situació d’emergència i treballar i acordar mesures de suport a la ciutadania i 
col·lectius específics.

Amb aquest objectiu s’ha aprovat la liquidació pressupostària per poder destinar part 
del romanent de tresoreria a les contractacions urgents en matèria sanitària. Durant 
aquesta setmana s’ha treballat una primera modificació per dotar de 450.000 euros a 
contractacions de subministraments i serveis urgents necessaris per cobrir la situació 
d’emergència.

S’ha tramitat l’endarreriment del calendari tributari de la ciutat per pal·liar l’efecte de la 
crisi sanitària, incorporant també l’endarreriment dels rebuts domiciliats. 

2) Mantenir la gestió econòmica ordinària de l’Ajuntament per poder mantenir el 
ritme d’aprovació de factures i pagaments de proveïdors de l’Ajuntament i, per tant, 
contribuir al funcionament de l’economia en el nostre àmbit d’influència. 

a. En aquesta línia, hem seguit recepcionant factures de proveïdors, i  accelerant la 
seva tramitació i fiscalització corresponent per poder pagar-les en el termini més 
breu possible: aquesta setmana s’han pagat 180.000 euros de facturació.

b. S’ha seguit mantenint la gestió de la posició de tresoreria, amb la gestió 
d’ingressos, despeses i gestió financera per permetre que disposem de liquiditat 
per fer front a les necessitats de tresoreria.

c. S’ha seguit treballant en els sistemes de gestió tributària per a la resolució de 
reclamacions, aplaçaments, fraccionaments i liquidacions.

d. S’està treballant amb l’equip d’Empresa i Comerç el desplegament de les 
disposicions d’ajuts aprovats per l’Estat i altres organismes, així com preparant les 
de caràcter local. 
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Ateses les circumstàncies imposades pel confinament, s’ha treballat en millorar la 
tramitació telemàtica, en concret la Carpeta Ciutadana, implantant dos nous tràmits 
online sense certificació digital:

• S’ha redactat nou procediment per oferir el justificant d’empadronament individual i 
col·lectiu sense signatura digital, segons proposta de la FEMP. El justificant s’emetrà  A 
l’oficina de Viladecans Informació i es notificarà per e-notum.

• S’ha programat la seu electrònica per oferir aquest tràmit, amb la previsió que, a 
principis de la propera setmana, ja es pugui alliberar la versió definitiva. 
 
L’Àrea de Planificació Territorial i l’Àrea de Medi Ambient presten els seus serveis 
de forma no presencial. L’Àrea de Planificació Territorial, durant aquesta setmana, 
ha iniciat la preparació dels assumptes del Ple del mes d’abril que se celebrarà en 
format telemàtic. S’ha contactat amb responsables d’obres privades per garantir la 
seva situació i la seva aturada (13 contactes), s’ha fet el seguiment de la tramitació 
de 5 llicències d’obres majors i 4 expedients de disciplina urbanística i s’ha finalitzat la 
tramitació de 10 llicències d’obres menors.

L’Àrea de Medi Ambient, ateses les noves normatives, ha suspès les tasques de control i 
supervisió dels espais naturals que s’havien de realitzar aquesta setmana. 
L’àrea ha procedit a impulsar les següents coordinacions i/o actuacions amb altres 
administracions: 

• AMB. Hem intercanviat informació sobre la Jugateca Ambiental i les activitats 
educatives.

• Consorci per a la Gestió i Protecció dels Espais Naturals del Delta. Hem comunicat 
que aquesta setmana no realitzarem el control dels espais naturals i hem estat en 
contacte per si sorgia alguna incidència.

• Universitat de Barcelona. Hem mantingut el contacte en relació a les necessitats 
de seguiment de la població de tortuga mediterrània que es troba a la pineda del 
Remolar. 

• AMB. El servei de platges ens comunica que es restringeixen els serveis a 
prestar i que es limiten a la inspecció regular, recollida d’animals morts o residus 
perillosos i incidències greus vinculades amb temporals i altres urgències de neteja 
i manteniment. 

• AMB. Hem validat l’acta de la reunió mantinguda amb l’empresa que està 
elaborant el Pla de Prevenció de Residus de l’AMB i els hem fet arribar la 
documentació que ens han sol•licitat. 

• AMB. El Servei de Prevenció de Residus informa que les plantes de tractament de 
residus funcionen amb normalitat, però s’han aturat les caracteritzacions i que se 
segueix amb la contractació dels estudis vinculats al PREMET25. També s’espera  
començar en breu l’estudi d’harmonització de la fiscalitat municipal i es continua 
amb la contractació de l’estudi de planificació de la individualització de la recollida.

• AMB. Hem rebut carta informant sobre ajuts urgents per a arranjament de camins 
agrícoles i forestals malmesos per les inclemències del temps i anuncien la propera 
convocatòria de subvencions. No tenim cap camí urgent. Seguirem el pla establert 
amb la Diputació de Barcelona.
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• Generalitat. El Servei de Gestió Forestal ha realitzat les tasques de retirada dels 
pins afectats per Tomicus a la pineda del Remolar.

• Diputació de Barcelona. S’ha revisat el decret de suport municipal per atendre 
persones en situació d’especial vulnerabilitat social com a conseqüència de la 
COVID-19, en el marc del Programa d’ajuts per a emergències municipals, en 
especial la línia 6.

• Generalitat de Catalunya. Hem revisat, juntament amb Espai Públic i Planificació 
Territorial, la convocatòria de subvencions de l’enllumenat públic vinculat a la 
contaminació lumínica. 
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L’Ajuntament de Viladecans ha mantingut com a prioritat absoluta durant la tercera 
setmana des de la declaració de l’estat d’alarma 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. 
L’atenció al comerç local, posant en marxa diferents accions per facilitar la seva feina, 
així com donant suport en la seva prestació del servei, també ha estat una prioritat dels 
serveis municipals; igual que l’acompanyament de totes aquelles persones en situació 
d’atur. 
Es detallen a continuació les tasques i activitats de la segona setmana de l’estat 
d’alarma dels diferents departaments responsables de la prestació dels serveis:  
 

SERVEIS SOCIALS 

Durant la tercera setmana han augmentat tant les trucades realitzades per la ciutadania 
directament als Serveis Socials, com les trucades actives realitzades pel servei per fer 
seguiment de diferents casuístiques, tant de continuïtat com de noves detectades pels 
diferents canals activats per l’Ajuntament. 

S’han rebut  a l’entorn de 480 trucades a Serveis Socials, enfront les 250 trucades de la 
setmana passada, 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 similars a la de la setmana anterior i, sobretot, en relació amb 
demandes per als bancs d’aliments i 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.

Els tècnics de Serveis Socials han realitzat un total de 784 trucades pels casos de risc 
enfront les 593 de la setmana anterior. Les trucades les realitzen tant els professionals 
presencials com el que estan fent teletreball. 

Els tècnics han continuat igualment amb les coordinacions amb serveis especialitzats 
tant per al seguiment de casos com per saber si, des dels serveis, detecten persones en 
situació de vulnerabilitat que necessitin suport dels Serveis Socials. Aquesta setmana 
hem realitzat 108 coordinacions amb serveis especialitzats.

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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Es detallen a continuació indicadors per nombre d’usuaris i serveis que presta el 
Departament de Serveis Socials: 

SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA 

Actualment tenim 1.605 usuaris d’aquest servei. El servei de teleassistència fa control 
telefònic a persones vulnerables de forma diària i, si observen alguna problemàtica, es 
posen en contacte amb Salut o amb Serveis Socials. Cada dia ens passen les incidències 
detectades. Aquesta setmana s’han detectat, mitjançant aquest servei, 6 usuaris amb 
coronavirus dels qui s’ha donat compte a les autoritats sanitàries per tal de seguir el 
protocol. 

TRUCADES TELEFÒNIQUES A MAJORS DE 80 ANYS 
QUE VIUEN SOLS 

Amb l’objectiu de detectar les necessitats de les persones majors de 80 anys que no 
tenen expedient obert en els Serveis Socials de l’Ajuntament, s’han realitzat trucades 
telefòniques per part dels professionals de l’EBAS-4. 
Durant la setmana del 30 de març al 2 d’abril del 2020 s’han prioritzat les trucades a les 
persones que viuen soles, els resultats quantitatius de les quals són: 

En quant als resultats qualitatius podem indicar les qüestions més rellevants: 

•  La majoria de les persones que viuen soles es troben bé de salut.
•  No presenten dificultats per a les activitats de la vida diària, tenen un bon nivell 
d’autonomia.
•  La majoria té fills/filles o altres familiars que viuen a Viladecans i els estan donant 
el suport que necessiten, prenent les mesures per evitar el contacte físic i deixant la 
compra als vestíbuls dels habitatges.
• Les persones grans tenen consciència de la gravetat de la situació i alguns no han 
sortit per a res a l’exterior des de l’inici del confinament per indicació de la família.
• Amb els qui no tenen família s’ha contrastat si requereixen algun dels serveis posats en 
marxa per l’Ajuntament (compra de medicació, àpats, etc.).

A partir de propera setmana s’activaran les trucades a les persones majors de 80 anys  
que viuen en parella:

 

Total del núm. de persones del llistat 2.195

Núm. de persones amb expedient a Serveis Socials 1.382

Núm. de persones sense expedient a Serveis Socials 813

Persones de qui tenim constància del número de telèfon 510

Núm. de persones soles 135

Núm.  de trucades realitzades 135

Núm.  de trucades amb resposta 84

Recursos activats 3

Núm. de persones que viuen en parella 137

Usuaris del qui ens consta al padró el número de telèfon 87
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SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA: SAD

Seguim oferint aquest servei i atenent a tothom que ho necessita. Aquelles persones que 
manifesten tenir símptomes i/o sabem que és una persona de risc, ens coordinem amb 
el treballador social de l’ABS per tal que li facin el seguiment sanitari preceptiu. S’han 
detectat 6 persones amb la COVID-19 confirmada.

Els casos actius al servei són 276 i per cobrir-los es realitzen 2.004 hores de servei a la 
setmana. Les treballadores actives en aquests moments són 60. 

S’han donat d’alta 3 casos nous de situacions vulnerables i es van reactivar 8 casos que 
estaven de baixa temporal.

CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA PER A 
LES RESIDÈNCIES DE GENT GRAN 

Es continua fent seguiment del contracte d’emergència de serveis d’assistència 
domiciliària i serveis d’assistència social a les residències de gent gran posat en marxa 
per l’Ajuntament com a mesura de suport a la situació excepcional.

TRANSPORT DEL PERSONAL SANITARI

Des del dia 1 d’abril s’ha ofert la possibilitat de pernoctar en un hotel als sanitaris que 
no poden tornar als seus domicilis. S’ha posat a la seva disposició un servei de transport 
des del centre sanitari a l’hotel de destí. 

S’ha activat un servei de taxi per realitzar els desplaçaments als domicilis dels metges 
dels ABS, que estan fent l’atenció a les persones amb símptomes greus o amb 
coronavirus.

A partir del dia 3 d’abril els trasllats es fan mitjançant el servei de transport esporàdic 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Es realitzarà amb un autocar en què anirà un 
màxim de 4 persones. 

SERVEIS COMPLEMENTARIS D’AJUDA A DOMICILI 

S’han ampliat els serveis d’àpats també als caps de setmana i festius de Setmana 
Santa. El servei d’Àpats a domicili està lliurant de dilluns a diumenge 155 àpats diaris, 
més els 30 àpats diaris que es distribueixen a la Masia de Can Palmer, la qual cosa 
suposa la gestió i lliurament setmanal de 1.295 àpats. 

Igualment es continua prestant el servei de dutxes i bugaderia (aquesta setmana s’ha 
donat servei per a 15 dutxes i 14 bugades).
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PERSONES SENSE LLAR

S’han revisat 18 casos. Alguns estan en aquests moments sense llars i altres, en situació 
d’infrahabitatge.  

Dels 18 casos, 11 són casos actius de catèring i/o SCDA o altres tipus d’ajustament 
d’aliments, així com del servei de dutxa i bugaderia. Als qui no són usuaris se’ls ha ofert, 
però no els ha interessat de moment. 

BANC D’ALIMENTS

Adjuntem a continuació les derivacions al Banc d’Aliments de Creu Roja i Càritas 
mitjançant l’aplicatiu informàtic que compartim, Equaliment: 

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 famílies lots d’alimentació bàsica amb producte 
fresc. Són famílies derivades des dels Serveis  Socials. Els repartiments són dimecres i 
divendres.

TARGETES MONEDER 

Els conserges de les escoles públiques han repartit a domicili les 729 targetes moneder 
dels infants que tenen beca de menjador del Consell Comarcal.

En el repartiment s’han trobat amb un total de 80 famílies que no hi eren als seus 
domicilis o que les adreces no corresponien amb les dades que els tutors van formalitzar 
en les inscripcions de les sol·licituds de beques. Hem trucat des de Serveis Socials a les 
80 famílies i s’han repartit a la Masia de Can Palmer. 

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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Dijous dia 2 d’abril s’han anat a recollir al Consell Comarcal 41 targetes moneder per a 
alumnes d’educació especial que estudien a centres d’altres poblacions i tenen beca de 
menjador gratuïta de la Generalitat. L’endemà, divendres 3 d’abril, dos conserges de les 
escoles repartien a domicili aquestes targetes.

La Generalitat encara no ens han enviat les 83 targetes moneder per als infants i joves 
vulnerables dels serveis de centres oberts i centre maternoinfantil. 
 

COMPRES DE MEDICACIÓ 

Aquesta setmana s’han realitzat 22 compres de medicació.

CENTRES OBERTS

Els educadors de centres oberts truquen cada dia a les famílies dels infants i joves, ja 
que són casos de risc.

Cada dia realitzen un informe a la treballadora social que s’encarrega de rebre la 
informació i realitzar les intervencions pertinents.

Les treballadores familiars del centre maternoinfantil també realitzen seguiment de les 
12 famílies inscrites al centre.

Aquesta setmana s’han realitzat 300 trucades.

PROTOCOL D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA PER LA COVID-19

S’ha posat en marxa un protocol d’atenció  psicològica entre els departaments de Salut 
Pública i de Serveis Socials i els serveis públics de salut mental per tal d’activar tots 
els recursos públics disponibles adreçats a les persones que necessitin algun tipus de 
suport com a conseqüència de l’emergència sanitària.

IGUALTAT DE GÈNERE I LGBTI+

El servei d’atenció i informació a les dones per casos de violència masclista ha prestat 
el servei d’orientació jurídica a 3 dones, s’han realitzat 18 atencions psicològiques, s’han 
realitzat 19 assistències de seguiment telefònic i s’han atès 2 situacions d’urgència.
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LGBTI+

S’està oferint atenció via online. Per altra banda, la setmana vinent es donarà suport 
amb la difusió del SIAD per via newsletter. S’ha contactat amb la xarxa de joves del 
projecte JAP, amb l’entitat Noctambul@s, per posar en marxa la formació de joves per a 
la prevenció online. 

SALUT PÚBLICA I CONSUM 

Es detallen a continuació les activitats i indicadors del Departament de Salut Pública i 
Consum durant la tercera setmana de l’estat d’alarma: 

• Elaboració de notícies i consells per a les xarxes i pàgina web d’informacions 
relacionades amb el coronavirus.
• Atenció a ciutadans que han volgut consultar per temes referents al coronavirus, i 
altres temes de ciutat, com queixes, etc., telefònicament i per correu electrònic.
• Assessorament en compres de material, i en propostes d’entitats i empreses que volen 
col·laborar.
• Servei d’Atenció Psicològica: 7 trucades.
• Assessorament als diferents proveïdors, i resolució d’incidències.
• Assessorament i resolució de consultes de l’Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor (total d’aquesta setmana, 113).
• Coordinació i assessorament a Serveis Socials en els temes de prevenció i de detecció 
de casos.
• Coordinació amb Viladecans Atenció a les Empreses (VAE) i oficina de 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. Sol•licitud de materials.
• Integració en el grup d’emergències municipal.
• Coordinació amb els tècnics de salut de Gavà i Castelldefels.
• Assessorament en els protocols per a la prevenció del coronavirus.
• Gestió de la posada en marxa del Servei d’Atenció Psicològica i confecció de la llista de 
psicòlogues per si es necessiten reforços.
• 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.
• Cerca i extracció de dades de la Base de Dades per sol•licitar col•laboració en la 
donació de material per al coronavirus. (per exemple, establiments de tatuatge, centres 
sanitaris, rostisseries i menjars preparats, centres d’estètica, etc.).
• Assessorament als establiments de menjar per emportar de la nostra ciutat de 
les condicions d’elaboració, transport i mesures de protecció en la prevenció del 
coronavirus.
• Generació de documents en funció de les necessitats:
 o Redefinició del Servei d’Atenció Psicològica
 o Kit de recursos per al Servei d’Atenció Psicològica a la Ciutadania
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•  Actualització al web municipal d’informació sobre l’OMIC.
•  Actualització de documents d’informació del departament: 
 o Telèfons d’emergència
 o Informació general
 o Formació del personal 
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> EDUCACIÓ 

El Departament d’Educació municipal ha estat en contacte directe amb el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’obtenir la màxima informació 
que permeti preparar la intendència necessària per continuar prestant els serveis 
educatius a tot l’alumnat des de casa. 

En aquest sentit ha estat una prioritat la identificació de totes les casuístiques de 
l’alumnat a través de les direccions dels centres amb l’objectiu de l’activació de tots 
els recursos necessaris per a les famílies que ho necessitin. Durant la propera setmana 
es relacionaran totes les necessitats vinculades a l’educació online i que inclou la 
possibilitat de connectivitat a Internet, la disposició de dispositius, material escolar i 
altres necessitats que s’acabaran de concretar amb els centres educatius, les AMPA i el 
Departament d’Educació de la Generalitat, com administració competent.

Es detallen a continuació les activitats principals de la setmana del departament:

Pla Local de Millora de l’Èxit Educatiu
• Realització del Pla Local de Millora de l’Èxit Educatiu dels centres referents, tot 
seleccionant les activitats que fa cada centre educatiu de primària i secundària. 
• Reunió de coordinació per videoconferència de les tècniques del departament per 
resoldre dubtes i fer propostes de millora.

Xarxa Municipal d’Escoles Bressol
• Seguiment dels Plans de Treball dels equips d’escoles bressol municipals. Revisió 

d’activitats per a famílies, seguiment de consultes a tutories, realització de gravacions 
d’activitats del personal per vídeo corporatiu, etc.

• Inici de tramitacions (fitxa informàtica) per a la realització de la preinscripció a EBM 
online.

• Seguiment i resolució de les consultes de les famílies pel que fa a les beques de 
menjador d’escoles bressol.

• Seguiment i resolució de les consultes de les famílies pel que fa als rebuts de les EBM i 
de l’ús del “xec bressol”.

• Realització de la GUIA 0-3 en previsió de possible lliurament a les famílies previ inici del 
període de preinscripció.

• Resolució de sol·licituds de canvis de centres d’escoles bressol. Valoracions de les 17 
sol·licituds i tancament de vacants definitives a cada centre i nivell per al curs 2020-
2021. Primeres reunions online de la comissió d’escolarització de la xarxa d’escoles 
bressol municipals.

• Plantejament de noves modalitats de jornades de portes obertes, encàrrec  als 
equips per a primera recollida de propostes. Coordinació dels nous plantejaments per 
part de l’assessora psicopedagògica i la referent de l’empresa gestora.

Coordinació personal de consergeria de centres de primària
• Organització amb Serveis Socials de la distribució de les noves targetes moneder 

als domicilis de les famílies amb infants amb NEE, amb el personal de consergeria de 
les escoles de primària. Atenent que el nombre d’aquesta segona tanda de  targetes  
(unes 40) només ha mobilitzat dos conserges.
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• Seguiment dels temes de supervisions de les instal·lacions de les escoles pel que fa a 
les aturades de les calefaccions, calderes (acumuladors), contactes amb tècnics de 
manteniment i personal de consergeria.

Coordinació amb centres educatius
• Adaptació del projecte singular artístic de l’Escola Àngela Roca Arts Makers a la nova 

situació: plantejament de gravació de càpsules dels diferents itineraris i seguiment del 
treball sobre l’avaluació.

• 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.

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

• Coordinació amb els centres de secundària, públics i concertats, en el marc del 
Servei Local de Transició Escola-Treball (SLTET), per a l’organització i seguiment  del 
protocol de derivació de l’alumnat en situació de confinament. Rebuda de les primeres 
derivacions d’alumnat que no acreditarà l’ESO, al qual s’haurà d’informar, orientar  i 
assessorar.

• Coordinació amb el Serveis de Formació de Can Calderon, per facilitar els indicadors 
quantitatius d’atenció ciutadana des del SLTET (usuaris, famílies, docents i empreses) 
de les tres darreres setmanes.

• Coordinació amb els centres i la Fundació Bertelsman, per tal de concretar aspectes 
del projecte d’orientació Excellence.

• Difusió als centres educatius de la secció del web municipal l’Escola a Casa.
• 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.

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

centres.

Xarxa d’Innovació Educativa
• Projecte On Board: reunió amb les ciutats sòcies per tal de parlar de la situació del 

projecte i, en concret, dels Transfer Stories que hem de dur a terme. 
• Suport presencial al W!LAB per a la producció de material sanitari dos matins a la 

setmana
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Coordinació amb les AMPA
• Realització i seguiment del protocol de comunicació específic amb les entitats del 

municipi.
• Seguiment específic amb les AMPA de l’escola concertada per al tema de les quotes 

de les famílies.
• Traspàs d’informació a les AMPA i assessorament sobre la situació i les diverses 

informacions i novetats que es van rebent.
• Seguiment i assessorament a les AMPA en accions habituals.
• 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.

Educació 360
• Publicació de l’article del butlletí d’Educació 360.

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

Projecte municipal de prevenció de l’absentisme 
• Lectura i correcció per a la publicació del Pla de suport a l’escolarització i prevenció 
de l’absentisme a Viladecans, mitjançant la lectura del Protocol d’àmbit comunitari de 
prevenció, detecció i intervenció davant situacions d’absentisme. Aquest pla és amb el 
qual treballem des del Departament d’Educació juntament amb els centres de primària 
i secundària, coordinant-nos amb serveis educatius i socials per treballar l’absentisme 
escolar. 
• Coordinació amb els instituts de les Comissions Socials, posant al dia els casos 
d’absentisme tractats durant el mes de març i dades de rellevància per tractar amb 
l’alumnat i el centre.

Projectes educatius de secundària i postobligatòria, en col·laboració amb el teixit 
empresarial del municipi
• En el Projecte de Diversificació Curricular Òrbita, hem actualitzat els convenis de 
l’alumnat, mitjançant el registre de dades corresponents de cada centre amb el nombre 
d’alumnat i l’empresa on es realitza la pràctica. 
• Elaboració de formularis d’avaluació dels projectes de PDC Òrbita i l’Estada a 
l’Empresa per tal de poder fer-ne seguiment.

Projectes internacionals
• Coordinació amb els socis europeus del projecte LEA pel que fa a la situació dels 
centres educatius dels partners del projecte.
• LEA: inici de la preparació d’activitats de tancament del projecte.
• LEA: documentació Procurement resilent education technology.
• LEA: conference call per a modificacions dels WP.
• Vilawatt: revisió de les condicions dels convenis econòmics dels centres. 
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Coordinacions supramunicipals
• Coordinació amb la Diputació de Barcelona per treballar la possibilitat de transformar 

els recursos que tenim atorgats a l’Ajuntament, i de moment ajornats,  a través del 
projecte de Suport a Fires i Jornades, per tal de fer-los de manera telemàtica.

• Treball de la proposta de necessitats per passar a la Diputació de Barcelona per a una 
possible línea de subvenció.

• Tancament de les justificacions de les subvencions econòmiques del Pla de Millora de 
l’Èxit Educatiu i del Servei Local de Transició Escola-Treball per part de la Diputació de 
Barcelona.



23

> (CULTURA, ESPORTS, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ, 
SUPORT ALS DISTRICTES I BARRIS) 

El servei d’Acció Comunitària, durant aquesta setmana, ha intensificat la seva activitat 
mitjançant la posada en marxa d’un protocol de contacte amb totes les entitats de 
la ciutat per tal d’utilitzar l’amplíssima xarxa social de la ciutat per a la detecció de 
necessitats col•lectives i individuals. Els referents polítics de les entitats, així com el 
personal tècnic de referència, s’ha posat en contacte amb les direccions del teixit 
associatiu per acompanyar-los en les circumstàncies extraordinàries en què ens trobem 
i per oferir tot el suport que l’Ajuntament els pugui prestar. Les trucades han servit 
per posar en marxa la detecció d’alguna situació que  ha activat els serveis socials o 
la prestació de determinats serveis a alguns membres de les entitats de la ciutat o 
persones de l’entorn, com un canal més de detenció.

Es detalla a continuació l’activitat per àrees de gestió. 

Solidaritat i Cooperació 
• Entrega de 204 ampolles d’aigua de 1,5 l a l’Hospital de Viladecans.

Punt Solidari
• Recollida a Mercabarna de la donació de fruites i verdures fresques.
• Recollida d’aliments de l’Escola Doctor Trueta, aproximadament 196 kg d’aliments, i de 
l’Escola Enxaneta, aproximadament 81 kg d’aliments, donació de l’empresa de càtering 
Ziga-Zaga.
• Recollida d’aliments a una escola de Cornellà, aproximadament 272 kg d’aliments, 
donació de l’empresa de càtering El Menú del Petit.

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

Equipament Juvenil Can Xic
• Obertura de les instal·lacions i disposició dels mitjans adequats als efectes 
de col·laborar amb el serveis sanitaris en la fabricació de tot aquell material i 
subministraments necessaris, com ara elements de protecció individual i peces de 
respiradors per a professionals de la salut i centres hospitalaris, amb l’ús d’impressores 
3D.

Gent Gran
• Trucades i seguiment de l’estat i necessitats de les residències de gent gran a 
Viladecans
 o RESIDÈNCIA ALBARROSA
 o RESIDÈNCIA TALAIA BLANCA
 o RESIDÈNCIA TRES MAGNOLIAS
 o RESIDÈNCIA DEL CARMEN 
 o 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. 
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Comunitat
•  Contacte amb totes les entitats que participen a la Mostra d’entitats, per a la 
comunicació de la suspensió de la 19a Mostra d’Entitats:

 o Amb el personal de l’Ateneu d’entitats Pablo Picasso i amb Expogestió 
s’organitza la devolució de les Bestretes a les entitats que ja havien formalitzat la 
inscripció.
 o El personal de la xarxa de casals de barri aprofita la trucada per parlar amb 
les persones, mostrar interès per la seva salut i la de les famílies i donar suport 
i ànims. Recollim incidències i possibles alertes i fem un quadre conjunt de 
devolució de les trucades.

Esports
• Coordinats amb Serveis Jurídics de l’Ajuntament, s’envia un correu electrònic a totes 
les entitats esportives, en relació amb les mesures extraordinàries previstes en el Decret 
Llei de la Generalitat de Catalunya 10/2020, i que és d’aplicació a les entitats esportives.
• Coordinació amb Comunicació i l’empresa TECH friendly per posar en marxa l’aplicació 
esportiva App Muviment Viladecans.

Protocol de contacte d’entitats
S’ha contactat amb un total de 143 entitats. 
Algunes entitats veïnals mostren el seu interès sobretot en temes relacionats amb 
l’espai públic, com per exemple la desinfecció de carrers. També s’han fet derivacions a 
Serveis Socials d’aquells casos que han demanat algun tipus d’assistència social. 
Les entitats de gent gran són les més afectades per la COVID-19. Amb aquestes, el 
contacte és diari, sobretot per fer suport emocional. S’han fet derivacions a Serveis 
Socials. Amb aquest tipus de col•lectiu s’haurà de fer una atenció molt especial quan 
finalitzi el confinament. 

En relació amb les entitats de Cultura i Patrimoni Cultural, moltes estan pensant en 
quines activitats poden replanificar, per a quan acabi el confinament, per poder tornar 
a la normalitat el més aviat possible. Hi ha algunes entitats culturals que han manifestat 
que tenen afectacions econòmiques per la manca d’ingressos.

De les entitats esportives, gairebé totes les que tenen treballadors contractats han fet 
un ERTO. La majoria han fet paralització de quotes als socis. 

En referència a les entitats educatives, s’ha fet assessorament en relació a les quotes 
de les activitats extraescolars i les de les escoles concertades, entre d’altres. També s’ha 
coordinat amb el Departament de Solidaritat la donació al Punt Solidari dels aliments 
de què disposaven a les escoles. 

Es detallen a continuació els indicadors de les entitats contactades per tipologies. 
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> ACOMPANYAMENT A LA CIUTADANIA

L’Ajuntament continua prestant els serveis essencials d’atenció ciutadana i comunicació 
corporativa de forma activa a través de l’oficina Viladecans Informació i els serveis 
de Comunicació municipal. El número d’atencions ciutadanes a Viladecans Informació 
continua creixent, cosa que la situa, conjuntament amb l’atenció que es realitza a Serveis 
Socials, en un dels més demandats per la ciutadania en aquests moments. 

Es detallen a continuació els indicadors principals de la tercera setmana de confinament: 

• Viladecans Informació

S’han atès 559 consultes de la ciutadania entre trucades, correus electrònics rebuts a 
viladecansinformació@viladecans.cat i el registre electrònic (enfront de les 343 de la 
setmana 1, i les 419 de la setmana 2).

Les trucades telefòniques per part de la ciutadania versen sobre els següents temes:

TIPOLOGIA D’ENTITAT NOMBRE D’ENTITATS CONTACTADES

Entitats del Districte 1 7

Entitats del Districte 2 11

Entitats del Districte 3 9

Entitats de Patrimoni Cultural 3

Entitats de Gent Gran 6

Entitats Culturals 31

Entitats Esportives 30

Entitats de Joventut 5

Entitats de Solidaritat i Cooperació 9

Entitats de Salut 6

Entitats d’Educació 26

TOTAL D’ENTITATS CONTACTADES 143

TIPOLOGIA DE CONSULTA TOTAL 30.03.2020 31.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 03.04.2020 TOTAL

DOMICILIACIONS 25 4 7 3 1 1 16

LLICÈNCIA AMBIENTAL 8 0 1 3 1 0 5

TARGETES MONEDER/BEQUES 71 21 9 6 0 3 39

SERVEIS SOCIALS 0 0 0 0 0 0 0

REGISTRE ELECTRÒNIC 24 0 3 1 1 0 5

CERTIFICAT DIGITAL 0 0 0 0 0 0 0

ACCÈS ZONA RESTRINGIDA 

VIDEOVIGILÀNCIA

3 1 1 0 0 0 2

CORONAVIRUS 54 4 5 2 5 6 22

OBRES 17 0 0 0 0 0 0

INEM 12 0 3 3 0 3 9

RECOLLIDA MOBLES 12 1 0 1 1 2 5

SANITAT 22 2 1 2 0 1 6

OMIC 1 0 0 0 0 0 0

VARIS 168 24 5 10 10 13 62

TOTAL 834 112 85 66 61 68 392
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• Viladecans.cat

Comparativa entre les dues setmanes

Setmana 3: 30 de març – 3 d’abril

 

Setmana 2:

De les noves pàgines creades, destaca la de les dades sanitàries de la COVID, que ha 
tingut 2.293, la més visitada si exceptuem les pàgines de l’Escola a casa.
 
En general, tot el web ha rebut aquesta setmana 36.485 visites quan, en el mateix 
període de l’any anterior, van ser 19.422.

• Xarxes socials

Entre posts de Facebook i LinkedIn i tuits hem publicat 140 peces pròpies, sense 
comptar retuits i comparticions d’altres administracions.

Aquesta setmana, novament hem guanyat nous seguidors a Facebook (128) i a Twitter 
(85). A Facebook, semblant a l’anterior setmana, però a Twitter hi ha hagut un augment 
considerable (l’anterior setmana vam guanyar 39).

Hem tingut 391.000 impressions a Facebook (l’anterior setmana van ser 550.000), i 
166.500 a Twitter (187.000, l’anterior).

Destaquen també les comparticions: 1.439, entre Facebook i Twitter.

Els temes amb més visualitzacions a Twitter han estat la desinfecció realitzada per la 
UME, el Servei d’Atenció Psicològica i les dades sanitàries de la COVID a la ciutat. 

A Facebook, el que més s’ha vist ha estat el post sobre l’acció de la picada d’ullet.

Escola a casa 2006 1139 968 852 852 906 957 7680

Escola a casa per a 
nadons

117 132 240 502 561 274 70 1896

Escola diversitat 
funcional

206 467 673

Escola a casa 1765 1928 1559 1691 1964 2134 2424 13465

Escola a casa per a 
nadons

132 348 1308 2030 1709 816 231 6574
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Pel que fa als perfils internacionals, al perfil de Twitter del projecte On Board hem fet un 
call to action demanant idees educatives inspiradores a altres ciutats per donar suport 
a les famílies durant aquests dies a casa. A  ViladecansEU hem parlat de la importància 
de fer esport en aquests dies de confinament amb propostes esportives de EUsport.

• Relacions amb mitjans privats

S’ha informat als periodistes activament, a través de notes de premsa, sobre:
• l’actuació de la Policia Local contra els incompliments de l’Estat d’Alarma
• el W!LAB  fabricant material de protecció per a professionals de la salut
• la petició de l’alcalde a la Delegació de Govern per que vingués la UME a donar suport 
en les tasques de desinfecció
• l’actuació de la UME a Viladecans
• l’acció de neteja desinfectant dels serveis municipals
• l’atenció psicològica a la ciutadania 

S’ha informat, a través de respostes, de la situació a la ciutat. Les preguntes relatives a 
assumptes sanitaris s’han redirigit a la Generalitat.

Hem col·laborat activament amb el servei de Comunicació de l’Hospital de Viladecans, 
reenviant notes de premsa.

L’Escola a casa al web municipal 
Les temàtiques proposades per a aquesta setmana han estat:  

Dilluns 30 de març: ‘Mates’/ tres activitats: 

• De 3 a 5 anys: Comptem objectes! Aprenem a comptar a casa mentre busquem 
objectes iguals (de l’1 al 10).
• De 6 a 11 anys: Quant temps passo...? Podem practicar el sistema sexagesimal i 
les gràfiques, alhora que fem d’investigadors/es i descobrim quantes hores passem 
dormint, menjant o fent deures aquests dies que hem de ser a casa. 
• A partir de 12 anys: El joc dels gratacels! Un joc clàssic de lògica, predecessor dels 
sudokus, que ens proposa el Museu de Matemàtiques de Catalunya. 

Dimarts 31 de març: Emocions

• De 3 a 5 anys: Dau de les emocions. Juguem i practiquem el reconeixement d’emocions. 
• De 6 a 11 anys: La bústia dels sentiments. En algunes edats costa expressar certes 
emocions i proposem fer una bústia on poder deixar els missatges que vulguem. 
• A partir de 12 anys: El circ de la papallona. Visualització del curs amb algunes 
preguntes per reflexionar sobre les nostres pròpies emocions. 

Dimecres 1 d’abril: Art i manualitats

• De 3 a 6 anys: un telèfon amb iogurts!
• De 6 a 11 anys: ocells per decorar el nostre balcó. 
• A partir de 12 anys: un whiteboard com a diari de confinament. 
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Dijous 2 d’abril: Dia Mundial de l’Autisme

Informació i recomanacions per al confinament amb infants amb diversitat funcional.  
S’ha creat un apartat a l’espai de l’Escola a Casa que anirem completant amb activitats 
dedicades a aquest col·lectiu. 

Divendres 3 d’abril: Teatre

• De 3 a 7 anys: Liceu Òpera de Barcelona – En Pere i en Llop.
• De 8 a 13 anys: Cirque du Soleil – Espectacle especial de 60 minuts. 
• A partir de 14 anys: La Joven Compañía – Hey boy, hey girl! (a través de la plataforma 
Teatreoteca). 

Cap de setmana, 4 i 5 d’abril: Infants de 0-3 anys

Mantenim els caps de setmana per proposar activitats per a infants de 0 a 3 anys. 
Aquesta vegada: 
• Contes sobre la pell.
• Ombres xineses.

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. 
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> SERVEI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

Durant aquesta setmana, des del Servei de Formació i Ocupació s’ha continuat en la 
línia de donar la màxima prioritat a donar suport a totes les necessitats en matèria 
d’ocupació de la ciutat, assessorar i acompanyar la ciutadania a nivell sociolaboral, 
així com oferir el màxim suport a l’Àmbit de Servei a la Ciutadania, especialment al 
Departament de Serveis Socials, amb les persones més vulnerables. 

Les principals línies estratègiques de treball han estat les següents:

INFORMACIÓ 
Es continua la comunicació directa, a nivell telefònic, amb la ciutadania i empreses del 
municipi i entorn que es posen en contacte amb el centre Can Calderon. Es reflecteix que 
està baixant la intensitat de les trucades, aquesta setmana han estat 50. No obstant, 
durant tot aquest període ja s’han atès un total de 195 trucades.  

Des del Servei Informa’t s’han continuat atenent totes les sol•licituds d’informació en 
matèria de formació i ocupació, a la vegada que s’han centralitzat les comunicacions de 
les diferents necessitats de la ciutadania. Durant la setmana s’han atès 16 persones i 26 
consultes.

 En total s’han atès 49 persones i respost 63 consultes.

ASSESSORAMENT I ACOMPANYAMENT
El servei d’orientació professional i laboral continua focalitzant la seva actuació en 
l’atenció directa de les persones, a través de diferents canals de comunicació (correu, 
WhatsApp, telèfon, SMS). 

Des de la comissió tècnica constituïda d’Orientació, un cop detectades les necessitats 
de les persones usuàries i atenent al context econòmic actual, s’ha elaborat el projecte 
“Continuem al teu costat, SOL@-NO”. Es tracta d’una nova iniciativa que té per 
objectiu oferir un servei d’orientació  laboral online, que s’assessora i acompanya en 
la recerca de feina a la ciutadania, i s’apropen els recursos ocupacionals i formatius 
del Servei. És important que la ciutadania sàpiga que continuem al seu costat, i estem 
treballant nous recursos en línia per continuar la nostra feina.

Des del passat dia 16 de març s’han atès un total de 176 persones i 50 consultes, i s’han 
iniciat 107 assessoraments personalitzats. 

En la línia de col·laboració amb els Serveis de Polítiques d’igualtat d’Oportunitats, també 
s’ha incorporat part de l’equip tècnic del servei en el Protocol d’atenció psicològica 
que ha activat aquesta mateixa setmana l’Ajuntament. En concret, 9 persones tècniques 
llicenciades en Psicologia s’han ofert per donar suport i acompanyament, en cas de 
necessitat, en l’atenció de la ciutadania i professionals a nivell psicològic i emocional.

FORMACIÓ I TREBALL PER A JOVES
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, assenyalem el treball coordinat dels diferents equips i la continuïtat d’implementar 
processos d’aprenentatge telemàticament, a través de l’elaboració de material ad hoc 
de cadascun dels cursos formatius. 
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Actualment són 33 els alumnes que continuen la formació en aquesta modalitat, ja que, 
tot i incorporar els dispositius mòbils, no tot el jovent disposa dels mitjans adequats per 
a aquest tipus de formació. Aquesta formació es continua centrant 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. En tot moment, s’ha mantingut un seguiment individual i continuat dels 
alumnes en relació amb les tasques a realitzar i a l’adaptació a aquesta nova modalitat 
de formació a distància, de la mateixa manera que s’han mantingut informats, no 
solament els alumnes, sinó també les seves famílies. També aquesta feina s’ha treballat 
de manera coordinada amb l’equip tècnic, els respectius tutors/es dels cursos, el 
professorat, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la coordinadora del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb les comunicacions del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, a partir del pròxim dia 14 d’abril es reprèn l’activitat lectiva dels PFI, en la 
modalitat que sigui possible, presencialment o bé telemàticament, si continua l’estat 
d’alarma. Per tant, s’ha començat el treball amb l’equip de tutors/es i professorat per 
tractar els recursos educatius necessaris per adequar i assolir els aprenentatges i 
competències previstes.

L’atenció directa del jovent participant ha estat l’objectiu principal durant aquest temps. 
En aquesta darrera setmana es comptabilitzen 130 atencions a persones, famílies, 
personal docent i empreses, i s’han atès 285 consultes.

En el marc del Projecte Socioeducatiu, s’han revisat els expedients oberts i s’han tancat 
els expedients finalitzats. També s’ha recollit informació sobre recursos socials d’interès 
per a l’equip, i s’ha treballat en tot moment en coordinació amb el Departament de 
Serveis Socials per a la derivació de persones usuàries.

FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ
Des dels programes de Formació professional per a l’Ocupació, tot i que s’han suspès 
totes les formacions presencials, s’ha continuat treballant per donar resposta a les 
consultes i dubtes de les persones participants. De la mateixa manera s’han aprofitat 
els seguiments per realitzar orientació laboral i actualitzar les dades a la plataforma 
de la Xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona. 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’està treballant la documentació informativa dels certificats de 
professionalitat per al registre d’entitats de formació.

Respecte al servei de formació e-Learning, tant el servei de l’Aula Oberta com el de 
l’Aula Mentor s’han reforçat per tal de donar resposta a les persones participants en la 
formació online. 
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Actualment són 48 les persones que estan realitzant aquesta modalitat de formació. 
L’atenció s’ha centrat en realitzar un acompanyament integral en l’adaptació a 
aquest tipus de formació, oferir un assessorament i un seguiment personalitzat tant 
als alumnes ja matriculats, com a l’alumnat nou, i gestionar les incidències que poden 
sorgir en l’ús de la plataforma. Paral•lelament, s’ha iniciat una recerca de persones que 
actualment estaven realitzant una formació presencial i que podrien estar interessades 
en complementar aquesta formació amb la realització de cursos online durant aquest 
període.

Durant aquestes 3 setmanes s’han realitzat un total de 385 atencions tant a alumnes 
com a personal docent, i s’han atès 70 consultes i 64 assessoraments.
No obstant això, cal evidenciar la dificultat que comporta la posada en marxa de 
models de formació i orientació online. Els components d’aquesta dificultat són diversos: 
col·lectiu amb baix nivell formatiu, persones que no disposen dels mitjans tècnics per 
garantir una formació de qualitat, manca de coneixement i gestió de mitjans telemàtics, 
manca d’eines destinades a l’equip tècnic (ja que s’estan utilitzant recursos personals —
ordinadors, mòbils, tablets, etc.—), manca de plataforma que ens permeti suportar totes 
les iniciatives, ja que tan sols comptem amb les 60 places de l’Aula Oberta, etc.

INCLUSIÓ SOCIOLABORAL
En la línia d’Inclusió Sociolaboral les dues accions d’itineraris d’inserció sociolaboral 
“A la feina amb tu” i “Vives Emplea” continuen actives i donant una atenció molt 
personalitzada a aquelles persones que presenten una major vulnerabilitat. Aquesta 
setmana s’han atès 46 persones i 68 consultes, s’han realitzat 119 contactes per 
diferents canals i  53 assessoraments i acompanyaments. En total, hem atès 144 
persones, fet 175 assessoraments i acompanyaments i respost 244 consultes.

Respecte als Plans d’Experienciació Laboral, es continua realitzant un seguiment 
de les 68 persones participants, contactant tant amb elles directament com amb 
els/les referents de l’Ajuntament, avaluant l’estat en què es troben, les tasques que 
desenvolupen en el cas de teletreball,  i detectant necessitats. S’han atès 97 consultes  i 
s’han realitzat 80 assessoraments i acompanyaments.
 
En aquest període han estat matriculades a l’Aula Oberta 14 participants dels  Plans. 
Aquesta formació online està coordinada per una tècnica d’ocupació que treballa 
juntament amb la referent del servei de l’Aula Oberta, per tal de garantir el seguiment 
del procés d’aprenentatge i el registre documental de l’acció. Amb l’objectiu de treballar 
en la millora de l’ocupabilitat d’aquestes persones, també hi ha un contacte amb els 
referents que tenien en el seu lloc de treball abans del decret de la situació d’alarma. 
El procés de selecció del projecte “Treball als Barris” va queda aturat, tal i com es va 
informar la setmana passada. No obstant, el Servei ha mantingut informades totes les 
persones actives en aquest procés, i s’ha donat resposta a les diferents qüestions que 
han plantejat.

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.
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Durant aquest període s’ha realitzat un seguiment continuat, tant de l’estat actual de les 
persones treballadores com de la situació sobre l’activitat de l’empresa. D’una banda, 
s’ha atès a les persones participants que realitzaven consultes sobre la inseguretat que 
els genera la situació actual, i d’altra banda, s’ha donat resposta a les consultes de les 
empreses sobre l’afectació del programa, modificació de terminis, afectació per ERTO, 
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 de les persones participants. També s’ha 
anat informant de les noves instruccions i modificacions d’afectació del programa, com 
la suspensió del termini de presentació de sol•licituds del 30 Plus Línia 1 comunicat pel 
SOC aquesta setmana.

Tot i la situació actual, s’ha continuat treballant en la captació d’ofertes per aconseguir 
noves contractacions en el marc del projecte. 

Durant aquesta última setmana s’han atès 16 empreses i 8 persones, amb un total de 24 
consultes i 24 assessoraments.

INSERCIÓ LABORAL 
El servei d’intermediació laboral continua copsant molta dedicació i esforços per part 
de l’equip tècnic implicat. Es continua prioritzant les ofertes que ens estan arribant del 
sector sanitari, i estem col•laborant estretament amb els Serveis de Polítiques d’Igualtat 
d’Oportunitats de l’Ajuntament per coordinar conjuntament les necessitats en aquest 
àmbit a la ciutat. En total s’han atès 90 persones i s’han realitzat 121 contactes de 
persones en perfils d’Infermeria, Atenció sociosanitària i Treballador/a familiar. Remarcar 
la dificultat de contactar amb les persones i, en aquests darrers dies, es fa encara més 
palès la “por” de moltes persones d’acceptar la seva participació en aquests processos 
de selecció. Amb l’objectiu d’augmentar les possibilitats de cobertura d’aquestes ofertes 
s’ha determinat la idoneïtat de crear una borsa de persones candidates en aquest perfil. 
Aquesta borsa serà publicada en els diferents mitjans de comunicació de l’Ajuntament. 
A més a més, es continua cercant a través de la plataforma de la Xarxa Xaloc, i en 
coordinació amb altres municipis de l’entorn. Actualment, s’han tramitat 5 ofertes de 
treball en aquest àmbit, i 8 persones han estat contractades a través de la nostra borsa 
de treball per cobrir diferents vacants de les residències de la ciutat.

Actualment,  tenim 22 ofertes actives, i 31 que s’han anul·lat o suspès atenent l’actual 
situació d’estat d’alarma sanitària. 

Els tallers de habilitats sociolaborals que estaven planificats s’han suspès com totes 
les formacions presencials. La Diputació de Barcelona està treballant en una iniciativa 
de formació online, per això s’està analitzant la viabilitat d’aquesta fórmula, atenent a 
les temàtiques dels tallers sol•licitats i a les característiques de les persones a les quals 
volem adreçar l’esmentada formació.

ELABORACIÓ DE FAQ I NOTÍCIES D’ACTUALITAT PER COMUNICAR A LES 
PERSONES TREBALLADORES
Amb la voluntat d’apropar al màxim la informació i les novetats que es decreten en 
matèria d’ocupació i noves mesures en l’àmbit laboral durant aquesta situació d’estat 
d’alarma, així com dels programes i recursos formatius que s’estaven desenvolupant 
des del Servei, es continuen treballant les FAQ i notícies d’interès per passar a l’equip de 
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Comunicació i apropar-les a les persones treballadores mitjançant els diferents canals 
de difusió de l’Ajuntament.

En total s’han recollit 45 FAQ i 5 tuits del Servei de Formació i Ocupació, que han estat 
enviades al Servei de Comunicació, de les quals han estat publicades 23 FAQ i 2 tuits. 
Les temàtiques tractades fan referència a temes de prestació contributiva, indicacions 
per a persones treballadores afectades per ERTO o que han d’anar a treballar en el 
període de confinament, empreses i participants vinculats a programes de la unitat 
de Formació (Garantia Juvenil, 30 Plus o Aula Mentor), així com novetats del nou Reial 
Decret 10/2020 sobre el permís retribuït recuperable i el Reial Decret 11/2020 amb 
repercussions per col·lectius importants entre les nostres persones usuàries, com són les 
persones empleades de la llar o amb contractes temporals. 

GESTIÓ I TRÀMITS DELS PROGRAMES I SERVEIS 

Des del Servei s’ha continuat amb l’activitat necessària, tant a nivell tècnic com 
administratiu, per a la gestió dels programes i serveis. En aquest sentit, s’ha continuat 
treballant en:
• Elaboració de memòries i justificacions tècniques dels programes.
• Tramitació de factures.
• Gestió de contractacions, així com resolució de consultes de com procedir en aquell 
processos que estan aturats.
• Inici d’esborranys de projectes per entregar en pròximes convocatòries.
• Gestió de base de dades i documentació requerida per les entitats col•laboradores.
• Reformulació dels procediments del Sistema de gestió de qualitat, en col•laboració 
amb la tècnica de Qualitat.
• Definició i/o modificació de protocols i procediments d’actuació, així com la generació 
de nous documents que garanteixin la transversalitat de la informació i l’obtenció 
d’indicadors, per donar resposta a les diferents urgències i necessitats que transcorren.
• Avançar el treball de les diferents comissions de treball (orientació – competències – 
intermediació – prospecció).

També s’ha procedit a l’aplicació de noves instruccions, ja que, en els darrers dies, 
gairebé totes les administracions amb les quals col·laborem estan enviant comunicats 
en aquest sentit. Per exemple:

• La Diputació de Barcelona ha comunicat com s’ha de procedir en el registre 
d’actuacions de la Xarxa Xaloc; aquest protocol ha estat compartit i executat per tot 
l’equip tècnic del Servei de Formació i Ocupació que utilitza aquesta plataforma, amb 
l’objectiu de deixar registrats tots els seguiments que es realitzen. Així, en aquest període 
han quedat enregistrats 350 seguiments.
• L’Àrea Metropolitana de Barcelona està habilitant una plataforma de formació online, 
per a la presentació de nous projectes. En aquests moments som en fase d’estudi, i 
estan convocades dues sessions formatives (divendres 3 i 14 d’abril).
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> SERVEI D’EMPRESES I OCUPACIÓ

El servei d’Empreses i Ocupació ha continuat treballant emmarcant la seva activitat 
sota set línies d’acció: 

1. Posada en marxa d’accions en matèria alimentària. 
2. Contribuir a minimitzar l’expansió del contagi entre la població.
3.  Acompanyar i assessorar els negocis i els agents econòmics de la ciutat.
4. Impulsar mesures per reduir l’impacte econòmic que està tenint la crisi sanitària en 
els autònoms i empreses de la ciutat.
5. Publicar sobre temes d’interès i actualitat relacionats amb el teixit productiu.
6. Realitzar els tràmits administratius essencials per als usuaris del servei.
7. Realitzar els programes, serveis i tràmits administratius interns del servei.

1. POSADA EN MARXA D’ACCIONS EN MATÈRIA ALIMENTÀRIA

Amb aquest objectiu s’han realitzat les següents activitats:  

• Seguiment del sistema de compres online al Mercat Municipal de Constitució 
i lliurament a domicili. S’ha ampliat l’entrega de comandes de tres a cinc franges 
horàries. Des de l’inici, el passat dia 21 de març ,s’han realitzat 194 comandes 
online, 577 compres en parades i 152 entregues a domicili (93 aquesta setmana). 
Hi participen 6 parades.

• Llançament el dia 24/3 i seguiment del sistema de comandes telefòniques del 
Mercat de Pagès. Les comandes es fan a través del telèfon i es fa el seu lliurament a 
domicili, o bé es fa la recollida al propi mercat. Hi ha un productor que també ofereix 
aquesta possibilitat un matí a la seva finca. La setmana del 23 al 29 de març s’han 
realitzat 334 comandes (telèfon i WhatsApp), de les quals 73 s’han servit a 
domicili a Viladecans, 171 s’han servit a domicili en altres municipis de l’entorn, 
18 s’han lliurat al Mercat de Pagès de Viladecans a Can Xic i 72 s’han lliurat en 
altres Mercats de Pagès del Baix Llobregat, o bé a la finca. 

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

telefòniques” del Mercat Municipal de la plaça d’Europa. S’ha enviat a tots els 
paradistes una bateria d’indicadors perquè ens facin un retorn setmanal.
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• Contacte amb establiments de menjar preparat que acceptin comandes 
telefòniques. S’han estudiant les disposicions normatives de l’inici de la setmana, 
fent les consultes pertinents a serveis jurídics a fi i efecte de garantir-ne la 
interpretació, i s’ha validat que poden continuar oberts i fer servei de lliurament de 
menjar a l’establiment i servir a domicili. S’han identificat 4 establiments: 1 comerç, 
1 rostisseria, 1 empresa de càtering i 1 restaurant.

• Oferta de solucions tecnològiques a la ciutadania i al teixit empresarial en 
aquest període de confinament. En aquesta línia, cal destacar el treball realitzat 
amb el departament d’Empresa i Comerç, i el Departament de Comunicació:

• SISTEMES DE GEOPOSICIONAMENT D’ESTABLIMENS: Per poder donar informació 
al ciutadà i a les empreses dels establiments de la ciutat que tenen obertS els seus 
establiments en aquesta crisi, o aquells que realitzen comandes online, s’ha elaborat 
un visor de la ciutat que geoposiciona aquests establiments, i que en dona les dades 
de contacte bàsiques. Aquest visor estarà plenament operatiu la propera setmana. 
El projecte ha estat elaborat conjuntament pels departaments de Sistemes, Empresa 
i Comerç i Comunicació

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’han estudiat les 

disposicions normatives de l’inici de la setmana, fent les consultes pertinents a serveis 
jurídics a fi i efecte de garantir-ne la interpretació, i s’ha validat que els comerços que 
es van detectar poden continuar oberts. S’han detectat sis nous establiments oberts 
arribant a un total de 52, dels quals 29 realitzen entregues a domicili. 
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• Participació en el grup de coordinació Maker de la zona Delta.  S’ha centralitzat 
la recollida de materials de protecció dels makers i s’ha seguit treballant amb les 
impressores 3D. Viladecans Innovació Empresarial ha produït aquesta setmana 
unes 80 proteccions que hem distribuït a l’Hospital Clínic, al col·lectiu Maker i al 
FabLab de Viladecans

• Projecte de creació industrial de creació de mascaretes. S’ha treballat en la 
fabricació d’un motlle amb la multinacional Nifco per poder fabricar les viseres amb 
plàstic injectat. Se n’han rebut 300. Divendres 3 d’abril es van començar a repartir 
als diferents col•lectius per testar el seu grau de comoditat-seguretat i, així, 
avaluar la seva utilitat i previsions de necessitat

•  S’ha donat suport en l’obtenció de material. Aquesta setmana s’ha gestionat:
 Cerca de bugaderies per donar servei a l’Hospital de Viladecans (s’ha detectat una).
Cerca de teles especials per fer bates quirúrgiques. S’han realitzat al voltant de 30 

trucades sense trobar el material que es desitjava. 2 empreses ofereixen la seva 
activitat per a la confecció de les bates: Joquer i Ac Camiseros.

  o Cerca de tovalloles.
  o Cerca de pvc (s’han reservat a Ofitrópolis 20.000 làmines de pvc).
  o Cerca de goma elàstica (Jian-Li aporta goma elàstica).

o Cerca de productes de desinfecció (Vilamarina té disponibilitat de llexiu i 
alcohol de 96 graus).
o   Cerca de productes de desinfecció (Vilamarina té disponibilitat de llexiu i 
alcohol de 96 graus).

 -Cerca de bosses per a la fabricació de les proteccions (Vilamarina en té 
disponibilitat).

 -  S’ha creat un llistat d’Excel amb ofertes d’empreses que poden tenir algun 
material o infraestructura per col·laborar en la situació actual.

• Promoure el pagament electrònic. Com a primer pas per promoure el pagament 
electrònic entre el comerç, s’està recollint intormació sobre quins són els mitjans de 
cobrament que s’estan utilitzant. Aquesta setmana s’ha treballat amb el Mercat de la 
plaça d’Europa, el Mercat de Pagès i el Mercat de la Constitució.

  Mercat de Pagès:
• Les 5 parades accepten cobraments en efectiu.
• 4 disposen de TPV sense fils.
• El cobrament en efectiu passa a ser minoritari en els repartiments a domicili, on es fan 

els cobraments principalment amb targeta.
• La setmana vinent els facilitarem un cartell amb la conveniència d’incrementar l’ús dels 

pagaments  amb targeta.

 Mercat de la plaça d’Europa
• Les 9 parades que estan obertes accepten comandes amb recollida a la parada. 
• 6 parades estan oferint el servei de comanda a domicili.
  o Totes accepten pagament en metàl•lic.
  o 4 fan servir TPV.
  o 1 fa servir també altres lectors de targetes mòbil.
  o 3, Bizum o transferència bancària (això és minoritari).
• 2 parades ofereixen venda online.
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  o 1 cobra en el moment de fer la compra mitjançant passarel•la de pagament segur.
  o L’altra cobra en el moment de fer el lliurament de la compra majoritàriament 

amb TPV, quan li demanen amb efectiu, i en pocs casos amb Bizum o 
transferència.

• Les 9 parades accepten pagament en metàl•lic.
  • 8 parades cobren amb TPV sense fils.
  • 3 parades que accepten Bizum o transferència bancària.

   Mercat de la Constitució
• S’ha iniciat el procés de contractació de la consultora Urban Manzana SL per ampliar 

els mètodes actuals de pagament de la plataforma de venda online per tal d’incloure la 
moneda Vilawatt.

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. El servei de la 
VAE 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 26 
trucades i 20 correus electrònics. 

• Generació d’una Base de Dades amb els comerços de la ciutat i detecció de 
comerços oberts. Al llarg de la setmana s’ha realitat el seguiment dels establiments 
comercials per mantenir el contacte i recollir suggeriments i inquietuds, i per facilitar 
el desplegament d’iniciatives que puguin ser del seu interès. S’han efectuat 299 
trucades i contactat amb 152 establiments comercials, dels quals:

  95 estan oberts al públic:
 • 45 accepten comandes amb recollida a l’establiment.
 • 21 accepten comandes amb entrega a domicili.
  57 estan tancats, dels quals 7 es troben oferint serveis, tot i no poder obrir.

• Seguiment d’establiments adherits a Xarxa Comercial. 

• Detecció d’accions solidàries. Amb la tasca de seguiment a les empreses s’han 
detectat les següents accions solidàries:

• Donació de 350 tovalloles per part del Vilamarina a l’Hospital.
• L’herboristeria MYNATURALS fa donació de 120 pots de melmelada sense 

sucre per a l’Hospital de Viladecans o per on cregui l’Ajuntament que més es 
necessiti.

• Pizzeria Carlo’s: donació diària de 3 pizzes familiars per a personal sanitari, 
Policia Local i Protecció Civil.

• Joquer treballa fent confecció de material sanitari per als hospitals de forma 
solidària.

• Pérez Camps ha donat material per a la fabricació de mascaretes per al sector 
sanitari i ha posat a disposició maquinària per tallar-les.

• SIIM està produint material per a la Generalitat i ha posat la seva maquinària i 
instal·lacions a disposició d’empreses i hospitals que ho puguin necessitar.
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Aquestes accions solidàries venen a sumar-se a les donacions de material sanitari de 
tot el comerç de la ciutat que disposava de mascaretes i altres productes (clíniques 
dentals, salons d’estètica, veterinaris, etc.). S’està elaborant una base de dades amb 
totes les donacions i col·laboracions empresarials i particulars. 

• Seguiment d’establiments adherits al Gremi d’Hostaleria. Dels 41 establiments 
adherits al Gremi, 38 han realitzat ERTO (93 % dels associats).

• 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. Hem mantingut contacte amb els paradistes per reforçar la 
importància d’aplicar les mesures de prevenció.

• Trucades i correus electrònics relacionats amb el Mercat Setmanal. Arran de la 
suspensió del mercat setmanal, els paradistes contacten amb l’Ajuntament per fer 
consultes relacionades amb el pagament de rebuts, quotes d’autònoms i sol·licituds 
de justificants de suspensió del mercat setmanal per poder accedir a les ajudes 
d’autònoms, així com gestions diverses relacionades amb la prestació del servei. 

 S’han atès 48 consultes.

• Seguiment i suport  a allotjaments turístics. S’ha mantingut contacte amb les 
direccions dels hotels per saber en quina situació quedaven després de l’ordre de 
suspensió d’obertura al públic en general i de la declaració d’establiments com a 
serveis essencials.  

• S’ha començat a treballar i testejar 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. Manquen validació i proves amb el Departament 
d’Informàtica per posar en marxa el webinar. S’ha concretat un paquet de 4 webinars 
a desenvolupar durant el mes d’abril amb experts que col·laboren de forma 
voluntària:

• Gestió emocional d’autònoms i pimes davant la crisi – Elena Trilla
• Mesures legals més importants adoptades en els Decrets-Llei 9/2020 y 
10/2020 COVID-19 — Joan Pañella —  Gemap

• Teletraball: eines, tecnologies i cyberseguretat en la situació de crisi. – Óscar 
Álvarez - Click iT

• Comunicació amb clients: com mantenir el vincle i ajudar en aquesta situació 
de crisi. — Carme Miravalls — Marketinarium

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: 

• Definir un conjunt de propostes per reduir l’impacte econòmic que estan tenint 
els autònoms, empreses i els seus treballadors. Aquest treball s’està realitzant 
conjuntament amb els serveis econòmics municipals. 
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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 notícies 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 preparat i publicat:

4 posts al bloc d’Empreses 
8 missatges al BusinessHub
16 notícies per a l’equip de Comunicació 
2 newsletters a 1.500 persones 
S’ha posat la pàgina web de comerç a la home
Es crea al web municipal l’apartat Botiga a casa i s’afegeix un mapa interactiu 
per a la geolocalització d’aquests establiments. 

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 

Viladecans Atenció a les Empreses (VAE), s’han realitzat els tràmits dels usuaris del 
servei. S’han realitzat 5 tràmits.

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

A través del teletreball s’ha continuat amb l’activitat ordinària del servei prioritzant 
aquelles tasques que estan relacionades amb la situació d’emergència, en la qual s’ha 
abocat la majoria dels recursos del servei d’Empresa i Comerç per tal d’estar al costat 
dels usuaris i usuàries.
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Conclusions

Durant la tercera setmana de l’Estat d’alarma l’Ajuntament ha continuat prestant 
els serveis essencials de policia i protecció civil, serveis socials, atenció al públic i 
comunicació corporativa fent front, amb els mitjans previstos al pla de contingència dels 
serveis, a l’increment substancial de les trucades i demandes de serveis que s’ha produït 
durant la setmana respecte a la setmana anterior. Els serveis municipals han continuat 
funcionat sense incidents remarcables tant a nivell presencial com en format teletreball.

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. Protecció Civil, a més, 
ha posat en marxa el servei de celebració d’aniversaris destinat als infants de la ciutat.  
Els serveis de neteja viària, d’edificis i recollida de residus ha intensificat durant la 
setmana la seva activitat per garantir les desinfeccions de l’espai públic en les zones 
d’especial afluència de persones i/o entorns especialment sensibles. A més, els serveis 
de desinfecció han estat reforçats per l’actuació de la UME en el centre Frederica 
Montseny, 2 residències i la comissaria de la Policia Local. 

Els diferents serveis municipals, i especialment el servei d’acció comunitària, han 
intensificat totes les xarxes de contacte amb la ciutadania, fent seguiment del teixit 
associatiu de la ciutat i dels seus membres; primer, per acompanyar-los davant aquesta 
situació, i també per tal que col·laborin com a canal per detectar possibles situacions 
que requereixin intervenció dels Serveis Socials i/o la prestació d’algun servei dels que 
s’han posat en marxa per atendre els col•lectius més vulnerables.

Viladecans, 7 d’abril de 2020  

Ajuntament de Viladecans 
 


