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La resposta local a la crisi provocada pel coronavirus hauria de 

posar les bases per un nou cicle que superés les de�ciències 

del passat i dotés a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes de les 

eines i el �nançament necessari per a donar cobertura des de 

la proximitat a les necessitats de la vida en comú. La legitimitat 

de les administracions i la cohesió social estan en joc en funció 

de com es respongui als efectes de la crisi del coronavirus.

PLA DE XOC
CONTRA L’EMERGÈNCIA
A SANT PERE DE RIBES



Per impulsar una sortida social a la crisi, 
a més de mesures urgents, cal fomentar un 
nou model econòmic més just i sostenible. 

Per evitar que l’aturada econòmica provocada pel con�nament esdevingui una catàstrofe social 

i econòmica cal mantenir les rendes de la població i la viabilitat del teixit productiu i dels serveis. 

La nostra societat té su�cient capacitat per fer-ho, però cal superar interessos partidistes, 

econòmics o polítics i posar-los al servei del bé comú. 

En situacions com l'actual, són les administracions més properes al ciutadà local i les xarxes de 

suport veïnal, les que estan donant resposta a les necessitats més immediates dels veïns i 

veïnes dels seus municipis. I molts cops amb poc suport per part d'administracions superiors.

Caldrà preveure les fórmules de �nançament a mig i llarg termini d’aquelles mesures que calgui 

sostenir en el temps per tal de recuperar i reorientar la societat i la seva economia. Polítiques 

socioeconòmiques valentes que defensin el sector públic i posin la vida al centre, des d’una 

perspectiva de gènere que fomenti la democràcia econòmica, la justícia ambiental i la salut 

col·lectiva.

El PROGRAMA MUNICIPAL DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA que proposem és 

complementari de totes aquelles mesures urgents que des de l’ajuntament s’han ja activat i 

d’acord amb les propostes del DECÀLEG PER LA RECUPERACIÓ SOCIOECONÒMICA DEL 

MUNICIPIS DE CATALUNYA presentat per l’AMC i la FMC. Basat en els objectius i premisses 

següents:

OBJECTIUS: Reactivació socioeconòmica i promoció de l’equitat i la cohesió social. 

FONTS DE FINANÇAMENT: Mobilitzar i orientar tots els recursos econòmics possibles 

(adaptar Pressupostos Municipals, modi�cacions de crèdit i injectar tot el superàvit possible de 

romanents 2019 a mesures socials).

PREMISES: Revisió i adaptació de les eines i recursos de gestió municipal. Diàleg per 

consensuar i compromís de lleialtat. Establir sistemes de control i seguiment amb participació 

amplia. Creació urgent d’una mesa de coordinació, oberta a entitats socials i grups municipals, 

basada en el diàleg, la transparència i la cooperació (mesura presentada pel grup CONSTRUÏM 

i aprovada al Ple Municipal, però que el govern no ha implantat).



Cal tenir en consideració dos tipus de 
mesures diferents, aquelles urgents, 
necessàries per activar de forma immediata, i 
aquelles en les que cal començar a treballar 
per activar ben aviat per tal d'evitar que les 
conseqüències d'aquesta crisi econòmica 
esdevinguin estructurals.

PLANS D’ACTUACIÓ:

Els plans d’actuació que plantegem impliquen la revisió, modi�cació i adaptació del 

pressupost i del mandat 2019-2023, a la nova conjuntura derivada del la crisi. L’Ajuntament 

ha d’adaptar les prioritats posant en primer terme les mesures socials i econòmiques que 

necessitarem per una societat que vol ser cohesionada i inclusiva.

Cal tenir en consideració dos tipus de mesures diferents, aquelles urgents, necessàries per 

activar de forma immediata, i aquelles en les que cal començar a treballar per activar ben 

aviat per tal d'evitar que les conseqüències d'aquesta crisi econòmica esdevinguin 

estructurals.

Som plenament conscients que algunes de les mesures que posem sobre la taula ja s'han 

començat a implementar, però queden moltíssimes que encara estan en fases molt inicials, 

d'altres no contemplades o descartades, per això no n'hem volgut excloure cap d'aquest 

recull.
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Cal una diagnosi de l’afectació de la pandèmia 
al municipi, facilitant informació diària i 
rigorosa. La transparència i l’accés a la 
informació és un dret per a la ciutadania i una 
obligació per a les institucions públiques.

Calen mesures valentes que vagin a prioritzar la vida per davant del capital i fer que els nostres 

ajuntaments puguin posar el màxim de recursos al servei de la vida.

Estudi diagnòstic de l’afectació de la pandèmia al municipi a nivell sanitari, 

comercial, econòmic, etc. 

Facilitar informació diària, didàctica, clara i rigurosa de la situació real 

del municipi per tal de mantenir la població ben informada i confrontar les 

informacions confuses o alarmistes.

Aturada de l’activitat municipal i d’aquells serveis no essencials. Realitzar 

la coordinació i l’activitat institucional telemàticament amb mitjans virtuals (juntes de 

portaveus, plens, etc.). Suspensió de tràmits administratius i dels terminis que puguin 

portar aparellats.

Només es mantindrà l’activitat presencial al seu lloc, dels i les treballadores del 

propi Ajuntament o d’empreses on participa l’Ajuntament, en els casos que 

garanteixin serveis essencials.

Reestructuració del personal de l’Ajuntament per donar resposta a les 

necessitats derivades d’aquesta crisi.

Parada de totes les obres públiques al municipi i treballs a la via pública en 

que no estiguin garantides les mesures de seguretat dels treballadors i treballadores.

Coordinació i suport als serveis d’atenció a persones que hi ha al 

municipi: Llar Betània, Residència Redòs, Residència Rius i Virgili, Residència Santa 

Teresa II, el CAP, Hospital St. Camil. Garantir l’acompanyament, cures i alimentació a 

persones en risc o necessitats especí�ques de salut (salut mental, dependència…), 

des d’un punt de vista comunitari i en coordinació amb les iniciatives socials.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

PLA DE XOC D'ACCIÓ IMMEDIATA 
I URGENT

1.

1.1. Gestió Municipal



Reconeixement, foment i col·laboració amb les xarxes de voluntariat 

municipal. La participació de les persones i entitats és un punt essencial per al 

municipi en aquests moments i al llarg de la vida.

Elaboració d’un pla de cessió d’espais municipals per possibles hospitals de 

campanya, punt de distribució de menjar, coordinació de serveis, etc.

Serveis funeraris. Garantir que es compleixen les mesures de topall de preus 

públics que ha posat en marxa la Generalitat per als enterraments i incineracions. 

Acompanyament i informació a la població.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

Estructurar el pressupost en funció 
de les necessitats derivades d’aquesta crisi, 
prioritzant les persones.

Creació d’un fons de contingència per a problemàtiques urgents disponible pels 

serveis socials municipals.

Realitzar immediatament modificacions de crèdit als pressupostos per 

prioritzar la inversió en les persones (ajudes i ocupació) en lloc de la inversió en 

materials i grans obres.

Estudiar pròrrogues i modificacions dins el calendari fiscal per intentar 

oxigenar les economies familiars.

Moratòria en el pagament dels rebuts de gestió i cobrament municipal (aigua i 

escombraries).

Dissenyar línies de suport econòmic, per fer front a les situacions urgents que 

queden desateses pels ajuts existents: prestació d'atur, prestació no contributiva, 

renda garantida de ciutadania.

Destinar el 20% del superàvit corresponent a l’any 2019 a les despeses 

de xoc social necessàries. (Article 20 del Reial Decret llei 11/2020)

Reestructurar el pressupost per prioritzar mesures de xoc social i garantir 

els serveis i drets bàsics a les persones. (Revisar LRSAL i accés als romanents).

Prioritzar els tractes amb els bancs i les entitats de crèdit que anteposen els 

interessos de les persones i de les comunitats locals per sobre dels interessos 

del capital.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2. Economia



Exoneració del pagament de la renda en els habitatges municipals.

Incentivar polítiques de compra habitatge per adquirir habitatge públic.

Reforçar l’Oficina Municipal d’Habitatge per donar suport a la presentació de 

sol·licituds d’ajuts econòmics d’especial urgència per fer front als deutes derivats del 

lloguer o hipoteca.

Posar a disposició de la ciutadania, des de l’O�cina Local d’Habitatge, un servei de 

mediació entre propietari i llogater en cas d’impagament.

Incentivar la borsa d’habitatge del Consell Comarcal on s’ofereixen lloguers 

més assequibles amb més garanties per als propietaris. 

Cap desnonament i tall de subministre mentre duri la crisi i l’any següent. 

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3. Habitatge

Cap desnonament i tall de subministre 
mentre duri la crisi i l’any següent. 



Un pla de contingència social per tal de garantir a la població més vulnerable tots els recursos 

bàsics. Serveis socials hauria de gaudir de la informació i crear i gestionar aquest pla, com a 

mínim de forma provisional i complementària a les que puguin arribar d’altres administracions. 

L’administració local té més capacitat per arribar allà a on no arriben les altres administracions 

i cobrir-ne les llacunes.

Elaboració d’un Pla de reforç dels Serveis Socials municipals (priorització 

línies estratègiques, partides econòmiques, professionals i recursos…). Reforçar la 

plantilla del personal quali�cat necessari en l’àmbit social en previsió d’un augment molt 

important d’usuaris/es. Alhora posar en valor els i les professionals, des d’una 

perspectiva feminista. 

Mentre no s’activi des de l’Estat una Renda Bàsica Universal, cal valorar la necessitat 

d’activar una Renda Mínima Municipal temporal que garanteixi que les persones 

tenen les necessitats bàsiques cobertes.

Posada en marxa d'un programa per la recuperació de la gestió directa dels 

serveis socials i d’atenció a les persones i famílies: Centre Obert, Espai Jove, 

Llars d’infants, el SAD. Aquesta crisi ha posat al descobert que davant d’una situació 

excepcional la gestió directa permet una resposta a l’alçada de les circumstàncies. No 

podem seguir deixant en mans d’empreses privades la gestió dels serveis a les 

persones, ni castigant amb la precarietat i la retallada de drets a professionals i 

usuaris/es. 

Creació d'un Equip d'Acció Comunitària, amb educadors/es de carrer i altres 

professionals d’intervenció socioeducativa, no depenent de Serveis Socials i  que 

treballi de forma transversal per garantir la cohesió social i la igualtat d'oportunitats al 

nostre municipi. Posar en marxa un programa de detecció de necessitats, en 

coordinació amb els diferents agents socials: altres serveis, entitats i xarxes solidàries.

Revisió i actualització del projecte sociosanitari. Coordinació i suport als 

serveis d’atenció a persones que hi ha al municipi: Llar d’avis, Residències, CAP, 

Hospital. Garantir l’acompanyament, cures i alimentació a persones amb risc o 

necessitats especí�ques de salut (salut mental, dependència...)

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

PLA SERVEIS SOCIALS I D’AJUDA 
A LES PERSONES

2.



Estructurar el pressupost en funció 
de les necessitats derivades d’aquesta crisi, 
prioritzant les persones.

Activar una Renda Mínima Municipal temporal 
mentre des de l’estat no s’apliqui una Renda 
Bàsica Universal que garanteixi que les persones 
tenen les necessitats bàsiques cobertes.

Reforç dels programes específics per a gent gran que sortiran d’aquesta crisi 

encara més afeblits a nivell personal. Reforç dels menjadors socials per a gent gran. 

Programa especí�c de col·laboració amb el Redós per al desenvolupament de tasques 

de serveis socials en l'àmbit municipal.

Incrementar les places als serveis d'intervenció especialitzada i comunitària 

adreçades a infants, adolescents i joves: centres oberts, espais joves, programes de 

suport escolar, programes de suport a l'acompanyament familiar als processos de 

socialització dels infants.

Assistència telefònica a les persones soles. Incrementar el seguiment i les 

trucades a les persones que es troben en situació d’especial vulnerabilitat. Ampliar 

horaris d’atenció al màxim. 

Reforçar els programes d'acompanyament psicològic als processos de crisi 

generades pel con�nament i pel post con�nament.

Garantir l’atenció a les dones en situació de violència de gènere. Donar 

visibilitat i dotar de majors recursos el Servei d’informació i Atenció a la Dona (SIAD) 

preveient l’increment de les situacions de violència masclista i intrafamiliar, durant 

aquests període de con�nament.

Atenció a les persones en situació irregular facilitant l’empadronament i establint 

pla de futur. Atenent a les diferents situacions de vulnerabilitat, lloguer d’habitacions, 

pisos massi�cats, persones sense sostre, economia submergida, etc.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.



Cal crear propostes de treball que mobilitzin les persones aturades i que tinguin accés a una 

prestació, realitzant, per exemple, feines socials o productives que ajudin al redreçament 

econòmic i social local. Prendre iniciatives que afavoreixin l’economia del bé comú i busquin 

disminuir la desigualtat social.

Creació d’un Centre Municipal de Formació i Treball. Disseny, coordinació, 

plani�cació i execució de tota la política formativa i ocupacional municipal. Coordinació 

i representació en àmbits superiors. Finestra d’accés directa per tots els veïns i veïnes, 

i espai permanent conegut i referencial.

Incrementar els recursos de formació laboral i ocupacional, especialment 

per a joves.

Posar els mitjans per finalitzar les accions de formació per l’ocupació que 

estaven en marxa, facilitant mitjans (ordinadors, wi�) per poder fer-ho a distancia. 

Dissenyar un pla de xoc formatiu en l’àmbit de la formació per l’ocupació però que 

també contempli la formació professional inicial per tal que tota la població tingui les 

mateixes oportunitats.

Activar accions directes d’una forma immediata i de resolució excepcionalment 

exprés de treballs municipals per empreses de l’entorn. Cal tornar a valorar la proximitat 

com element més segur de continuïtat de les cadenes de valor i subministrament en 

moments excepcionals.

Analitzar quins sectors poden tenir necessitats urgents de col·locació i veure 

la capacitat de recol·locació de demandants d’ocupació cap a altres sectors.

Instar a les administracions competents que agilitzin i incrementin les partides 

corresponents a les polítiques actives d’ocupació i els ajuntaments que creïn plans 

consensuats en el territori, un pla comarcal de formació i ocupació.

Activació i adequació de la Borsa de Treball a les noves necessitats i 

urgències socials. Atenció immediata i gestió ràpida de la tramitació

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

PLA D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ3.

Creació d’un Centre Municipal de Formació 
i Treball, per al disseny, coordinació, 
planificació i execució de tota la política 
formativa i ocupacional municipal. 



Habilitar partides pressupostàries per complementar les llacunes de les ajudes directes a 

empreses, comerços i autònoms que mantinguin els llocs de treball que puguin posar en marxa 

altres administracions, amb condicions de transparència però també senzilles per facilitar 

l'accés.

Fons i programa d’ajuda a autònoms i empreses locals.

Oferir assessorament laboral, en varies línies (línies d’ajuts per a les treballadores 

autònomes afectades per la crisi que s’han obert des de la Generalitat / laboral i sindical 

als treballadors, amb especial atenció als treballadors transfronterers).

Llistar empreses que han fet un ERTO al municipi i oferir una línia d’ajudes 

municipals per complementar el sou dels treballadors i les treballadores.

Ja no som a temps d’evitar que les empreses subcontractades o que gestionen 

equipaments municipals facin ERTOs a la seva plantilla, però cal garantir que a mig 

termini no es tradueixin en acomiadaments encara que el Real Decret de l’Estat 

d’Alarma exigeix mantenir la plantilla durant 6 mesos un cop aixecat l’Estat d’Alarma.

Publicar a la web i a les xarxes el contacte de les botigues del municipi que 

ofereixen serveis essencials i fan repartiment a domicili, fomentant així el petit comerç i 

de proximitat durant el con�nament.

Mesures de promoció econòmica que promoguin especialment la producció i el 

consum de proximitat, el foment de l’Economia Social i Solidària, el cooperativisme, 

l’autoorganització, el suport mutu i el teixit socioeconòmic transformador.

Política fiscal de suport a les mesures proposades. Proposta de línia 

extraordinària.

Execució i increment de l’obra pública (enllumenat, voreres, clavegueram i casc 

antic) amb adjudicacions a empreses i autònoms del municipi.

Reorientació del Parc Tecnològic cap al teletreball amb col·laboració amb la 

UPC de Vilanova.

Redacció i execució d’un programa intens de cablejat i millora de les 

telecomunicacions.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

PLA D’AJUT AL COMERÇ LOCAL I A 
LA PETITA EMPRESA

4.



Creació d’un programa d’ajuda a autònoms 
i empreses locals, amb una aposta clara 
pel comerç de proximitat, les petites 
empreses, el cooperativisme i el teixit 
socioeconòmic transformador. 

Ajudes concretes per la readaptació d’espais privats amb una funció de servei 

públic, d'acord amb les necessitats sanitàries (temporalment) vigents. Així com per al 

reforç de les tasques i plans de neteja.

Reforç de la inspecció sanitària per tal d’agilitzar, amb garanties, la reobertura 

d’aquelles empreses que hagin necessitat canvis. Oferint assessorament directe i 

revisions periòdiques.

Accions de mediació entre deutors i creditors, per tal d’evitar en allò possible 

concursos de creditors i perjudicis per les parts derivades de l’aturada de l’activitat 

econòmica.

Moratòria de noves llicències per a grans superfícies comercials. Revisar les 

ja concedides i valorar de reduir-ne el nombre per afavorir el comerç local.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.



Per mantenir i activar l’acció cultural adequada a les noves circumstàncies (espais i sanejament, 

etc.)  cal un acord programàtic amb el teixit sociocultural del municipi que pugui garantir-ho. 

Programa de col·laboració amb les entitats i el teixit associatiu i cultural del municipi, essencials 

per la cohesió social.

Suport/reprogramació/potenciació de les activitats de les entitats culturals.

Retorn del rebut de l'IBI (1r trimestre) a les entitats culturals i esportives del 

municipi.

Garantir la continuïtat de les partides de cultura.

Incentivar les companyies locals per reubicar la programació cultural suspesa 

o la creació de nous espectacles amb col·laboracions econòmiques, cessió d’espais i 

personal.

Facilitar les eines, espais i recursos per tal que les entitats, creadors i artistes 

puguin tornar a l’activitat cultural.

Propostes de col·laboració en la contractació de personal i ocupació.

Ràdio Ribes: la reobertura de la ràdio municipal com a eina de comunicació i 

difusió i al mateix temps pot servir per a joves que puguin dur a terme les seves 

inquietuds dins el món de la ràdio.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

PLA DE SUPORT A L’ACCIÓ CULTURAL5.

L’Ajuntament ha d’oferir suport per a la 
reprogramació i potenciació de les activitats 
culturals de la mà del teixit cultural del 
municipi, tan essencial per a la cohesió social.



Aquest estiu no serà un estiu qualsevol, més que marxar de vacances, per a molts infants i joves 

serà un moment de retrobament, de cura i suport mutu, després d’haver viscut tants dies 

con�nats a casa, alguns havent de passar el dol de la pèrdua d’algun familiar, sense possibilitat 

de socialitzar-se amb els iguals, ni gaudir de l’entorn natural. En aquest context, els casals 

d’estiu prenen més força que mai. Apostem per un Casal d’Estiu per a tothom de la mà de les 

entitats socials i implicació dels i les mestres. Treballar de manera coordinada amb els esplais i 

les escoles, per tal de treballar una oferta educativa en el lleure adaptada a les necessitats que 

es puguin generar després del con�nament.

Garantir la beca al 90% a tots els infants del municipi de 3 a 18 anys. Perquè puguin 

participar dels casals d’estiu i colònies.

Especial suport a les famílies més vulnerables, i als nens amb NEE.

Garantir també beca de menjador per als casals d’estiu.

 Oferir una formació gratuïta als equips de monitors i monitores per a poder 

atendre amb millor qualitat als infants i joves des d’una basant més de cura, benestar 

emocional i resolució de con�ictes.

Garantir l’ús dels espais públics i municipals per a fer els casals: piscina, 

escoles, etc.

Suport en la difusió de tota l’oferta educativa i de lleure a l’estiu. 

Coordinació i acompanyament dels Serveis Socials per assegurar que cap 

infant es queda sense casal d’estiu i colònies. 

Una subvenció puntual exclusiva per a l’organització del casal d’estiu.

Programa de col·laboració i suport a les escoles.

Mesures per reduir la bretxa digital. Assegurar dispositius electrònics a l’alumnat 

que no en tingui accés. Valorar la possibilitat d’oferir servei de copisteria a aquells 

alumnes que ho necessitin. Garantir una xarxa wi� pública gratuïta i prou potent per tal 

que pugui arribar a totes les llars. Els edi�cis públics que ara mateix estan tancats poden 

reforçar aquesta xarxa.

Programa de problemàtiques immediates (menjadors, reforç escolar) consensuat 

i coordinat amb les entitats socials del municipi.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

PLA D'ACCIÓ SOCIOEDUCATIU6.



Beques d’estudis universitaris. Molts joves apro�ten l’estiu per poder tenir una 

feina remunerada i que els permetia guanyar uns diners per la matrícula universitària i 

enguany aquest àmbit es veurà afectat i seria pro�tós que la bossa de beques 

universitàries s’augmentés.

Centre obert de Ribes i les Roquetes. Valorar la seva municipalització, dotar de 

més recursos, per atendre a més infants i joves i millorar les condicions laborals als 

treballadors i les treballadores, augmentant-los a la categoria d’educadors/es socials. 

6.12.

6.13.

Apostem per un Casal d’Estiu per a tots els 
infants i joves, de la mà de les entitats socials 
i la implicació dels i les mestres, per tal de 
treballar una proposta adaptada a les 
necessitats que es puguin generar després 
del confinament.



És necessari enfortir i protegir les produccions agroalimentàries sostenibles de proximitat 

-agricultura familiar, agricultura ecològica, agroindústria artesanal, ramaderia extensiva i pesca 

artesanal i sostenible- i, especialment, a les dones productores ja que juguen un paper 

fonamental a l’hora de garantir un proveïment alimentari saludable i respectuós amb el medi 

ambient.

Permetre treballar els horts públics durant el con�nament i començar a treballar 

per ampliar el sol municipal destinat a horts públics.

Obrir convocatòria per a l'explotació d'aquests horts al màxim de persones 

possibles, prioritzant persones socialment vulnerables.

Convertir terrenys municipals en terreny cultivable, ja sigui temporalment o 

permanentment.

Garantir la reobertura inmediata de mercats de proximitat no sedentaris, de 

pagès de proximitat, etc. tenint en compte les mesures de protecció marcades per 

Protecció Civil i tal com recomana la resolució SLT/720/2020.

Afavorir la creació i el suport a les cooperatives de consum per fomentar la 

redistribució dels cultius locals. 

Incentivar la creació de supermercats cooperatius, com a vehicle per poder 

distribuir productes locals i ecològics a preus assequibles.

Enfortir  els canals de distribució de proximitat, incloent els mercats municipals 

i de carrer,  les associacions de consum i el petit comerç. Impulsar una plataforma online 

pública de venta i distribució que pugui ser útil pel petit comerç i de proximitat.

Compra pública per a l’ajuda alimentària que enforteixi la producció i distribució 

locals.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

PLA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA7.

Garantir l'obertura immediats dels mercats de 
proximitat durant el confinament i començar a 
treballar per ampliar el terreny cultivable i els 
horts públics, reforçar les cooperatives de 
consum i el comerç de proximitat.



Tractament de plagues, sanejament de clavegueram, increment inspeccions 

sanitàries a locals públics.

Coordinació i cooperació amb les entitats assistencials del municipi.

Promoció de Protecció civil.

Denunciar a inspecció de treball a aquelles empreses que no compleixen amb 

els requisits de seguretat, higiene i material necessari per fer front al covid 19.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

PLA DE PREVENCIÓ8.

Vetllar per la seguretat dels i les 
treballadores, denunciant aquelles empreses 
que no compleixen amb els requisits de 
seguretat, higiene i material necessari per fer 
front al covid 19.



Cal donar continuïtat al compromís individual, l’esperit comunitari i el voluntariat que estem 

veient i vivint aquests dies contra la pandèmia, com uns valors permanents que no es 

corresponen només a situacions excepcionals. La resposta local a la crisi provocada pel 

coronavirus hauria de posar les bases per un nou cicle que superés les de�ciències del passat 

i dotés a les administracions locals de les eines i el �nançament necessari per a donar cobertura 

des de la proximitat a les necessitats de la vida en comú.

Constituir un grup de treball de persones expertes, no partidista, que generi propostes per 

debatre políticament. Cal un pla local de reactivació de l’economia local amb visió de futur per 

afrontar els grans reptes de les pròximes dècades: l’envelliment de la població; la mobilitat i el 

canvi climàtic; el control públic dels serveis essencials; l’impacte de les noves tecnologies; 

l’accés a l’habitatge; la producció propera d’aliments de qualitat, etc.

El reforç dels teixits econòmics locals i sostenibles és una manera d’avançar-nos a la 

reconstrucció que, després de la crisi, caldrà afrontar. Són aquests teixits locals de producció i 

distribució, de suport entre persones en un mateix territori, els que estan sostenint les moltes 

situacions a les quals les administracions públiques no aconsegueixen fer arribar el seu suport. 

Per això, les administracions públiques hauran de centrar esforços a enfortir els canals de 

distribució de proximitat, incloent els mercats municipals i de carrer, les associacions de 

consum i el petit comerç.

PLA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA9.

En moments excepcionals, polítiques 
excepcionals amb visió de futur. Es necessari 
fer el que faci falta per a superar la crisi actual 
amb una societat més solidària, més inclusiva i 
més justa.



És urgent que el conjunt d'administracions públiques, en tots 

els nivells territorials de govern, posin totes les eines 

disponibles i ho facin de forma coordinada. Ens sumem a les 

propostes des del món local cap a les altres institucions, per tal 

que s’apliquin de forma urgent i que considerem essencials per 

poder elaborar i desplegar aquest pla de xoc municipal. 

LA URGÈNCIA, 
MÉS ENLLÀ DE 

LES COMPETÈNCIES 
MUNICIPALS



DEROGACIÓ DE L’ART. 135 DE LA CONSTITUCIÓ 
ESPANYOLA 
Per tal de deixar de prioritzar el pagament del deute per sobre de les necessitats de 

la població.

DEROGACIÓ IMMEDIATA DE LA LRSAL 
I LA LLEI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
En conseqüència amb l’anterior, la derogació immediata per tal que els ajuntaments 

puguin mobilitzar el romanent de tresoreria per destinar-lo a mesures socials, i 

superar la retallada competencial restablint de nou el principi d’autonomia local.

GARANTIR UN FINANÇAMENT JUST 
PELS AJUNTAMENTS 
Donat que són l’administració més propera al ciutadà i que ha de respondre amb 

major celeritat.

RENDA BÀSICA UNIVERSAL 
Que arribi a tothom sense condicionants per cobrir les necessitats bàsiques. Els 

efectes sobre l’economia familiar seran molt notables, no només per qui perdi la 

feina, també per qui pateix una reducció dels ingressos, l’economia submergida, les 

persones que els �nalitza el subsidi d’atur i que no poden buscar feina, etc. Són 

tants els casos, que hem de cercar solucions universalitzables que no generin 

col·lectius desatesos.

Reclamem la renda bàsica universal que 
garanteixi a tota la població cobrir les 
necessitats bàsiques i ens sumem a la 
reclamació del món municipal per què es 
permeti mobilitzar el superàvit disponible del 
2019 sense limitacions.



#PladeXocSocial 

#RendaBàsicaUniversal 

#AturemTotaActivitat 

#AturemTotsElsAcomiadaments 

#DretHabitatgeDigne 

#GarantiaAlimentària
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