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1. Preàmbul

MONTORNÈS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS

Estem vivint  una situació  excepcional.  La  pandèmia provocada  pel  coronavirus  COVID-19 ha
desencadenat  una crisi  sanitària,  social,  econòmica i  humanitària que ha requerit  implementar
mesures d’emergència en tots els àmbits i institucions, també per part del conjunt de ciutadans i
ciutadanes del nostre municipi amb el confinament domiciliari per reduir la probabilitat d'exposició i
contagi per la COVID-19.

Els  municipis  hem  estat,  com  sempre,  qui  han  liderat  la  resposta  a  l’emergència  sanitària,
econòmica i social provocada per la COVID-19. Les iniciatives solidàries, creatives i de voluntariat,
com el  “Cuidem-nos Montornès”,  han anat  al  costat  dels  tècnics i  tècniques i  càrrecs electes
municipals per superar l’emergència sanitària: atenent els contagis, desplegant mesures i vetllant
especialment per les persones més vulnerables.

Aquest escenari d’actuació en emergència no es pot quedar aquí, ens cal i de nou, ser proactius i
avançar en el que caldrà fer demà, passat demà i en un futur dels propers mesos. Caldrà
prioritzar, reforçar i decidir mesures posant l’accent en la protecció de les famílies i els col·lectius
més vulnerables, també protegint el nostre teixit econòmic (comerç, activitats i serveis diversos,
autònoms i empreses) i el teixit sociocultural.

Els ajuntaments som l’administració més propera a la ciutadania, el dic de contenció davant la
crisi i els qui administrem i executem la majoria de les decisions preses per altres administracions
de forma més directe a la ciutadania.  Som l’administració a peu de carrer,  a peu de barri  de
cadascun dels municipis del país.

El  nostre  màxim esforç  ha  d'estar  en  aquest  moment  en  fer  front  a  aquesta  situació  greu  i
excepcional  intensificant  i  insistint  des  de  tots  els  nivells  de  govern  i  àmbits  institucionals  a
prevenir i contenir el coronavirus i mitigar el seu impacte sanitari, però també el seu impacte social
i econòmic. Per això, considerem que en els àmbits econòmics i socials, en què la pandèmia ha
impactat de forma brutal,  hem de ser extremadament sensibles i equilibrats per contenir i
pal·liar els seus efectes i per estabilitzar la situació de disrupció econòmica i social que
vivim  en forma de pèrdua d'empreses  i  llocs  de  treball  i  de  desemparament  dels  col·lectius
vulnerables.

Per això ens caldrà  mantenir un diàleg fluid i  constant amb la comunitat científica i  una
comprensió dels mecanismes biològics que propicien la transmissió del virus. Fins que no
disposem d’una vacuna o tractament que garanteixi un veritable sistema de protecció comunitària,
les respostes que generem hauran de tenir en compte contextos que no afavoreixin la transmissió
i expansió del virus, que ara com ara no és cap altre que el distanciament social.

En  aquest  context,  convé  que  tinguem  present  tres  qüestions  que  entrellaçades  ens
cartografien el context en el que els governs locals haurem de continuar treballant:

1. En quines condicions i terminis recuperarem la vida i les relacions al carrer? Ens haurem
d’habituar que durant un període de temps i fins que no ens puguem tractar o vacunar conviurem
amb aquest virus, i per tant, ens haurem d’adaptar a mantenir mesures de protecció de la salut on
la higiene de mans, l’ús de mascareta i la distància prudencial han de ser els tres elements clau



del nostre dia a dia. Hem d’entendre que hem de protegir-nos per protegir a la resta. I per tant, tot
això cal tenir-ho en compte en com recuperem els serveis municipals per a la ciutadania, com ens
protegim en cas de rebrots, etc.

2. Què podem fer des de l’Ajuntament per garantir la suficiència econòmica i de serveis a
les  famílies  i  ajudar  a  la  recuperació  econòmica  de  les  empreses?  Donada  la  situació,
implementem les mesures de reconstrucció social i econòmica des d’unes actuacions vinculades a
transició ecològica seguint els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que hem d’assolir
en la propera dècada.

3. Què  demanem  a  les  administracions  supralocals?  Més  enllà  de  les  mesures  de  xoc
adoptades pels governs locals serà imprescindible disposar dels màxims instruments per poder
utilitzar  els  diners  que  tenim estalviats  o  poder  generar  dèficit  per  poder  actuar  amb  majors
recursos davant  les  vulnerabilitats  de les  persones i  la  situació  financera  de moltes  activitats
econòmiques.

Aprofitem la crisi per a plantejar nous models i replantejar allò que considerem que ha de 
canviar. Tenim una oportunitat per a canviar models econòmics, ambientals, comunitaris, 
de cures,etc.

ESTRATÈGIA D’ABORDATGE DE LA PANDÈMIA

Des del primer moment que la COVID19 va impactar el nostre país amb major virulència, allà 
meitats  del mes de març, l’Ajuntament, seguint l’evolució de les decisions preses per les altres 
administracions com són la Generalitat en un primer moment com a autoritat competent, i més 
endavant el Govern de l’Estat, i el Ministeri de Sanitat com darrera autoritat competent, va anar 
adoptant les mesures corresponents per anar disminuint l’activitat social i econòmica del municipi 
per contribuir a frenar la propagació i la denominada transmissió comunitària que per aquelles 
dates ja estava molt extesa.

Això  va  comportar  una  multiplicitat  d’accions,  la  primera  d’elles  la  constitució  d’una  comissió 
tècnica-política per fer el seguiment i gestionar cada mesura a implementar. En aquesta comissió 
hi participen tots els caps d’àrea que conformen el Comitè Operatiu de l’Ajuntament (Seguretat i 
Convivència, Acció Social, Territori, Ciutadania, Econòmica, Secretaria), però també altres tècnics 
rellevants i necessaris atesa la conjuntura com pot ser la Tècnica de Salut Pública, la Cap de 
Recursos Humans i  la  Cap  de Mitjans  de Comunicació,  així  com els  regidors  i  regidores  de 
Govern.

Aquesta comissió va iniciar l’abordatge de totes les accions a prendre, moltes d’elles simultànies 
que formen una globalitat complexa i on es contempla la participació de múltiples agents, tots ells 
membres  actius  d’una  mateixa  comunitat,  exercint  papers  diferenciats  i  a  la  vegada 
complementaris; parlem de la vinculació de l’Ajuntament com a primera institució, de les empreses 
i  el  teixit  productiu,  el  comerç,  autònoms i  les  pimes,  les  formacions polítiques,  les  entitats  i 
associacions del nostre municipi.

A continuació es presenten una relació de mesures pel que fa a la gestió dels serveis municipals, 
la intervenció a la via pública, i l’atenció a la ciutadania. 

Mesures per frenar la propagació del virus
A continuació es presenta una recopilació de les principals accions empreses per tal d’abordar la 
contenció en la propagació del virus durant els primers mesos de crisi, aquestes han estat:



1.1 El tancament de tots els equipaments municipals.

1.2 La dotació d’Equips de Protecció i Seguretat (EPIS) al personal municipal en servei.

1.3 Establir un seguit de serveis essencials per garantir un funcionament mínim de l’Ajuntament i
l’atenció  a  la  ciutadania:  Oficina  d’Atenció  al  Ciutadà,  Serveis  Socials,  Servei  d’Abastament
d’Aigua, Servei de Recollida d’Escombraries i Neteja viària i Policia Local, principalment.

1.4 Aplicació de les limitacions de circulació i llibertat de moviment d’acord amb el decret d’Estat
d’Alarma, amb accions concretes policials vinculades a les operacions sortida de Setmana Santa.

1.5 Vetllar pel compliment de normativa a l’accés a les activitats essencials (alimentació al detall,
supermercats,  banca,  etc.)  amb  dispositius  policials  de  proximitat  i  d’atenció  als  col·lectius
d’especial risc en situacions puntuals, com pot ser el cobrament de pensions a finals de mes.

1.6 Atenció d’especial interès a la residència Masia Alzina:
 Seguiment de l’evolució dels residents.
 Dotació d’EPIS al personal que hi treballa.
 Coordinació de neteges i desinfeccions de xoc.

1.7  Atenció  d’especial  interès a l’equip  de professionals  del  Centre d’Atenció  Primària  (CAP), 
dotació de recursos tècnics (cessió de vehicles, cessió d’EPIS,...). Interlocució permanent per al 
seguiment sanitari i afectació dins de l’àrea bàsica de salut.

1.8 Precintat de fonts i mobiliari infantil per restringir la mobilitat als espais públics.

1.9 Controls preventius i de manteniment de totes les instal·lacions municipals, control de 
maquinaria, d’elements de refrigeració i de calefacció.

1.10 Neteges desinfectants a carrers, places i espais de major concurrència comercial.

1.11 Neteges desinfectants a les illes de contenidors de tot el municipi.

1.12 Neteges desinfectants en bancs i altres mobiliaris urbans.

Mesures de reorganització i redefinició de l’esquema de treball dels
equips de l’Ajuntament
En les mesures de reorganització i redefinició de l’esquema de treball distingim dos moments. El 
moment de confinament progressiu, i  les mesures a adoptar en el desconfinament progressiu, 
seguint  sempre  les  pautes  i  recomanacions  marcades  per  les  autoritats  competents  en  cada 
àmbit.

Accions desenvolupades en el moment de confinament:

2.1 Implantació de la modalitat de teletreball generalitzat a tota la plantilla municipal. Inclou una 
primera excepció inicial de serveis essencials amb presència a l’ajuntament organitzada per torns, 
prèvia a l’enduriment del confinament.

2.2 Aturada de tota l’activitat vinculada a la millora i manteniment de via pública, obres 
d’instal·lació, rehabilitació o construcció.

2.3 Suspensió de tota la tramitació i els terminis administratius

2.4 Impuls del projecte CUIDEMNOS MONTORNÈS definint 5 àmbits de treball concrets:

 Voluntariat de suport mutu per combatre l'aïllament social i facilitar l’atenció als col·lectius 
més vulnerables evitant desplaçaments “CUIDEMNOS A L’ESCALA”.

 Organització d’equips voluntaris de confecció d’EPIS.



 Nova programació d’activitats i accions culturals, lleure, esportives…
 Proporcionar informació de fonts fiables i contrastades davant l’allau permanent.
 La creació de l’arxiu popular del confinament.

2.5 Reorientació del pressupost, equips de treball: 

 Atenció a la vulnerabilitat: atenció i ampliació del programa d’Aliments Frescos.
 Adquisició de materials i programari informàtic per a l’habilitació del teletreball.
 Garantir l’equitat a l’educació a distància amb distribució de material escolar.
 Dotació pressupostària de 342.000€, als capítols 2 i 6 del pressupost prorrogat per a fer

front  a  les  necessitats  inicials  sobrevingudes  (atenció  social,  suport  a  l’escolaritat  a
distància, implantació de teletreball, la implantació de noves mesures i espais per garantir
una correcte i segura atenció a la ciutadania...)

2.6 Nova estratègia comunicativa institucional vinculada a la gestió de la crisi i derivada de l’impuls 
del projecte CUIDEMNOS MONTORNÈS:

 Gestió acurada i  verificada de la  informació,  generar  informació de referència  i  espais
visibles a la web municipal.

 Pla comunicatiu a les xarxes socials per fer circular recomanacions i donar pautes a la
ciutadania.

 Visibilització  de  la  vivència  del  confinament:  arxivem  el  confinament,  experiències  de
voluntariat...

2.7 Mesures de caràcter fiscal:

 Suspensió de cobraments dels serveis no prestats (ZEM, Tallers, Serveis Escola Bressol,
Escola de Música,...)

 Compensació % de taxa d’escombraries al comerç local  dels mesos d’inactivitat  via un
suport econòmic.

 Retorn del % de taxa de terrasses dels mesos d’inactivitat.
 Nou calendari fiscal amb ajornaments i moratòries per a la resta de tributs, acordat amb

ORGT.
https://orgtn.diba.cat/ca/Informacio/calendari/calendari?idTramit=cc47ca7f-9c38-4a62-
8e11-39bdd1e72489

2.8 Garantir contractes:

 Garantir la liquiditat: pagament de proveïdors.
 Reduir  el  termini  mig  de  pagament  a  tercers,  especialment  al  comerç  local,  pimes,

autònoms i entitats socials i del tercer sector.
 Reorientar prestacions de serveis cap a activitats o atencions a distància sempre que sigui

possible per no cancel·lar contracte.

Accions iniciades en el moment de desconfinament:

2.9  Accions  informatives  amb  agents  de  carrer  per  fer  el  seguiment  del  desconfinament
principalment d’infants i gent gran.

2.10 Redacció i  aprovació mitjançant el  Comitè de Seguretat i  Salut Laboral,  d’un protocol de
reincorporació dels equips de treball.  Traslladar també aquest protocol al context de l’empresa
municipal “Montornès Serveis i Manteniments”.



2.11  Reordenació  d’espais  de  treball  per  donar  cabuda  a  una  atenció  a  la  ciutadania  amb
condicions de seguretat, combinat amb el manteniment i regulació del teletreball:

2.11.1 Obertura de OAC i atenció al públic al Carrer Sant Isidre.

2.11.2 Reorganització de l’espai d’Oficina del Barri i establiment d’un punt d’atenció OAC.

2.12 Implantació del sistema de cita prèvia per qualsevol atenció presencial.

2.13 Represa d’aquells tràmits que per interès públic i d’interès de les parts es pugui dur a terme.

2.14 Accions de seguiment en la reobertura del comerç local:

 Repartir EPIS al comerç local.
 Proporcionar  informació  i  atenció  sobre  informacions  sectorials,  protocols  de  seguretat

laboral.
 Proporcionar assessorament per a la presentació de sol·licituds de subvencions obertes

per la Generalitat via el Consorci de Comerç Moda i Artesania (CAM) de Catalunya.

2.15 Accions d’atenció i orientació a la recerca de feina.

2.16  Reobertura  d’equipaments:  elaboració  d’un  protocol  general  d’obertura  i  gestió
d’equipaments, elaboració de protocols específics per a equipaments amb particularitats:

 Desinfecció a fons dels equipaments reoberts. Reforç de les neteges diaries.
 Reobertura de la Zona Esportiva les Vernedes.
 Obertura de les piscines exteriors d’estiu.
 Obertura de pistes d’entrenament a les entitats esportives i habilitació de dos espais per a

les  entitats  socials  i  culturals  que  han  de  reservar  prèviament  per  garantir  les
desinfeccions.

2.17 Reobertura dels mercats ambulants municipals
 Recuperació en primer terme de les parades d’alimentació.
 Recuperació en segon terme de les parades no alimentàries. Cas de Montornès Centre,

reubicació a la Plaça Pau Picasso.

2.18 Redacció de l’Estratègia COVID19 per a l’abordatge de la crisi econòmica i social  que se’n
deriva.

2.19 Reformulació del Pressupost 2020 d’acord amb l’estratègia fixada.

2.20 Iniciar la reformulació del Pla d’Actuació Municipal (PAM).



2. Recull de dades diagnòstiques i
d’afectació de la crisi
A continuació es presenta un recull  de dades d’impacte dels primers tres mesos de la crisi al
nostre municipi, en especial atenció als mesos de confinament més sever i de posterior aturada
econòmica que serveixen per tenir una mesura inicial de la dimensió de l’afectació principalment
social i econòmica.

A nivell de Salut, Montornès apareix en alguns reculls de dades publicats per l’Agència ACQUAS
de  la  Generalitat,  on  es  parla  de  133  persones  infectades  amb  COVID19  i  637  casos
sospitosos. No obstant, la traçabilitat d’aquestes dades, la manca de tests i de diagnòstic de les
persones  asimptomàtiques  fan  molt  complicat  tenir  una  dada  exacte  del  volum  d’infecció  i
transmissió comunitària que s’ha donat al nostre municipi.

De forma anàloga la manca de dades, els diferents canvis en la comptabilització de defuncions i
de casos, fa difícil poder tenir encara una estimació de l’impacte de les defuncions registrades per
COVID19. Només podem fer referència a les 595 defuncions registrades a tota la Comarca del
Vallès Oriental. De forma global podrem fer una revisió de les baixes de padró registrades, però
serà difícil saber quin és l’impacte de la COVID19.

Primeres dades d’impacte social

Atenció i emergència social

L’alimentació ha estat una de les primeres accions a cobrir durant el període de confinament i
d’aturada  econòmica.  Seguit  de  l’atenció  a  persones  que  fruit  de  la  COVID  i  que  viuen  en
habitacions, queden sense sostre, així com l’atenció a la gent gran que és públic especialment
vulnerable i  especialment les que viuen soles que pateixen les conseqüències d’aïllament i  la
manca d’atenció al no poder sortir de casa i no tenir xarxa familiar propera.

Mitjançant el Programa d’aliments frescos, conveni que manté l’Ajuntament de Montornès amb
la Unió de Botiguers s’han fet 127 entregues de paquets d’aliments a famílies. Juntament amb la
Coordinació amb Càritas, mitjançant la qual s’ha arribat a 71 noves famílies més de les que ja
formen part del programa.

Des de l’Ajuntament s’ha repartir  un total  549 targetes moneders destinades a donar suport
econòmic a les famílies amb infants.  Aquests targetes formen parts  de les beques d’ajuts  de
menjador  del  Departament  d’Educació  de  la  Generalitat,  targetes  del  Servei  d’intervenció
Socioeducativa i de la Fundació Probitas a través del programa RAI ESO.

Les dues mesquites del municipi han volgut col·laborar amb l’Ajuntament en fer arribar aliments a
les  persones  més  necessitades.  Han  estat  les  persones  que  durant  l’establiment  de  l’Estat
d’alarma s’han trobat soles, sense una xarxa de suport, les destinatàries de 68 lots d’aliments
proporcionats per la mesquita de Montornès Nord, repartits en dos entregues durant els mesos
d’abril i maig. Al mateix temps, la mesquita de Montornès centre ha fet una aportació econòmica
de  400  €  a  Càritas per  la  provisió  d’aliments.  S’ha  canalitzat  també  l’aportació  d’aliments
valorada en 500€ a Càritas per part dels fons propis de la Penya Pere Antons.

L’atenció i el contacte amb Càritas ha estat permanent, s’ha aportat material de protecció (EPIS),
s’han realitzat desinfeccions i facilitat el seguiment i acompanyament dels demandants d’aliment
envasat.



El  treball  realitzat  per  les  entitats  del  tercer  sector  durant  aquesta  pandèmia  ha  estat  molt
important. A Montornès, REIR (Recursos Educatius per a la Infància en Risc), ha donat suport
econòmic a 43 famílies del municipi, vinculades a través del programes existents, amb aportació
econòmica de 100 € mensuals durant 3 mesos, en ingressos directament en conte bancari.

Taula detallada de les diferents accions realitzades per garantir l’alimentació de les 
persones més vulnerables del municipi.

Descripció Destinataris Número observacions

Targetes moneder Ajuts 
Menjador

Infància 400
Targetes carregades amb 4 
€ p/dia lectiu fins al 
30/06/2020

Targetes moneder Necessitats 
Educatives Especials

Infància 33
Targetes carregades amb 4 
€ p/dia lectiu fins al 
30/06/2020

Targetes moneders Servei 
Intervenció Socioeducativa

Infància 53
Targetes carregades amb 2 
€ p/dia lectiu fins al 
30/08/2020

Targetes Moneder Probitas RAI
ESO

Infància 63

Programa Aliments frescos Famílies 127
Entregues quinzenals de 
pacs d’aliments frescos.

Alimentació complementària Famílies 77

Coordinació entrega aliments 
amb Càritas

Famílies 71
Són noves famílies a les que
ja estaven derivades abans 
del confinament.

Coordinació técnica immigració
amb mesquita MN

persones 
sense vincle 
familiar

68 lots
S’han fet dos entregues els 
dies 24/4 i 7/5

REIR – assignació d’ingrés 
directe a compte de 100€ 
mensuals durant març, abril i 
maig

Famílies amb 
menors de 0 a 
3 anys

3 famílies

REIR – “save the children “ 
aportació econòmica a famílies 
vinculades  de 100€ durant 3 
mesos

Famílies amb 
infants 
vinculats a 
programes 
REIR

41 famílies
Ingrés econòmic 
directament en compte.

Menjador de gent gran

Majors de 65 
anys en 
situació de 
vulnerabilitat

29 casos

Entrega de menjar a domicili
amb acompanyament de la 
integradora social per fer 
seguiment dels/les 
usuaris/es

Alimentació complementària al 
menjador de gent gran

Majors de 65 
anys en 

45 lots



situació de 
vulnerabilitat

Persones sense sostre

Des dels Serveis socials de l’Ajuntament s’ha fet gestió de les situacions a ciutadania sense sostre
que es donen al municipi. En aquest aspecte ha estat  molt important la coordinació amb altres
administracions,  en  aquest  cas  el  Consell  Comarcal.  En  coordinació  amb  l’Ajuntament  de
Granollers, Creu Roja i Consell Comarcal s’habilita el poliesportiu de Can Bassa per a acollir a
persones sense sostre.

La gestió que es fa des del Servei municipal és la següent:

- Diagnòstic i derivació de 12 casos: 3 nuclis familiars i 6 casos individuals.

Derivació de 7 casos: 2 nuclis familiars i 3 casos individuals

Atenció especial a la gent gran

L’atenció a les persones grans i a les persones dependents ha estat una altre de les línies de
treball  prioritàries.  A  continuació  es  detallen  les  accions  que  s’han  fet  des  dels  diferents
serveis/programes adreçats a la gent gran i a les persones dependents.

- S’ha fet  seguiment des 9 casos del  municipi,  que estaven en centres de dia que han estat
tancats degut a les mesures de seguretat derivades de l’Estat d’alarma.

- S’ha posat una especial atenció en el seguiment del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). S’han
mantingut 33 casos, dels quals 12 requereixen un acompanyament per part de la treballadora
social de referència.

- Seguiment de les persones majors de 85 anys:

 A través del padró municipal s’identifiquen 400 casos de persones majors de 85 anys.

 Una vegada s’ha fet  una trucada inicial  es detecten  186 casos que es fan seguiment
telefònic.

 6 casos requereixen intervenció dels professionals de Serveis Socials.

 26 casos requereixen acompanyament dels professionals en casos d’exitus, sortides
d’hospital...

- Teleassistència:

- S’ha  ampliat  el  servei  de  teleassistència  de  les  persones  majors  de  65  anys,  les
quals donada la situació de confinament actual, es troben en situació de vulnerabilitat,
aïllament o en situació de risc i que puguin necessitar aquest suport.

- Aquest servei ha estat gratuït tant per ajuntaments com per les persones beneficiàries. A
continuació es detalla els serveis activats al municipi:

 6 serveis activats pel 900

 6 serveis activats pel procediment habitual

- Seguiment i suport a la Masia residència l’Alzina.



Durant el període de confinament s’ha fet seguiment i s’ha donat suport de manera coordinada, 
tant per part del Departament de Salut com el Departament de Serveis social de l’Ajuntament, a la 
Masia residència Alzina.

El programa de voluntariat CUIDEM-NOS Montornès

Montornès ha respost a la crida del voluntariat amb més de 100 persones voluntàries que han
teixit una xarxa i un conjunt d’accions.

 52 persones voluntàries han fet atenció quotidiana (compres, trucades, etc) a:

 30 persones majors de 70 anys durant els mesos de confinament i  abans de la
Fase 0.

 24 persones amb condicions de risc (famílies monoparentals, situacions de salut,
etc).

 Del total de 54 persones, 10 tenen a més seguiment per part de Serveis Socials
previ i durant el confinament.

 50 persones més formen una xarxa de confecció de materials de protecció per als hospitals
i  la  població  vulnerable  (mascaretes,  pantalles  facials,  bates  protectores…)  Aquests
materials s’entreguen als hospitals de la comarca de referència per Montornès (Granollers i
Mollet),  també al  CAP local  i  a  la  residència Masia Alzina,  però a través de veïns del
municipi,  aquests  materials  arriben  també  a  Vall  d’Hebrón,  Clínic,  Hospital  de  Santa
Coloma i altres caps i hospitals de la província.

 En  destaquen  el  repte  de  les  18.000  mascaretes  ensobrades  i  entregades  als
domicilis, 15.000 per a adults i 3.000 per infants.

 Les prop de 3.000 pantalles facials elaborades.

Impacte educatiu: seguiment a la infància i la joventut

Els diferents departaments de l’àrea d’Acció Social: infància, joventut, igualtat, serveis socials, han
treballat  durant tot  el  període de l’estat d’alarma per acompanyar-los i  detectar situacions que
requereixin una atenció especifica.

L’aspecte més rellevant va ser el tancament dels centres educatius a partir del 13 de març de
2020.  Això va suposar que molts infants i  joves van quedar a casa,  i  ens molts casos sense
mitjans de connexió digital.

L’Ajuntament de moment ha actuat en les següents línies:

- Repartiment de 90 equips informàtics i més de 40 connexions de dades per a alumnat
dels centres de primària i secundària, amb una valoració econòmica de més de 23.000 €.

- Repartiment de 55 lots material escolar a famílies vulnerables coordinadament amb el
departament de Serveis socials i els centres educatius de referència. Valoració econòmica
500 €.

- Manteniment del programa d’acompanyament a l’escolaritat “Fem els deures”, que han
donat suport tant a infants com a les famílies per a fer les activitats escolars encomanades
pels centres educatius i ha permès poder continuar amb el curs escolar.

- L’entitat  REIR ha fet arribar una dotació de 15 equipaments informàtics a infants del
municipi que participen dels seus programes.



- La prioritat de l’equip de professionals de l’Escola de Música, Dansa i aula de Teatre, tant
del professorat com del personal administratiu, ha estat l’atenció a les famílies i els usuaris
de l’Escola, a través de classes online, canals de comunicació de l’Escola (pàgina web,
correu electrònic i telèfon), xarxes socials, etc. Amb una realitat i una situació mai vista fins
al moment, hem transformat el servei implementant una nova manera de fer docència en
línia, adaptant-nos en molt poc temps al confinament, i superant les dificultats que ens ha
generat aquest gran canvi.

- Acompanyament  emocional  als  joves  del  municipi  de  manera  individualitzada.
Aproximadament s’han fet acompanyament a uns 20 joves diàriament durant l’època del
confinament.

- Assessorament acadèmic, especialment en el procés de preinscripció per al nou curs
acadèmic, a 60 joves.

- S’han  fet  més  30  orientacions  individualitzades.  Es  valora  molt  positivament  la
interacció per whatsapp on hi ha molt més feedback després de la sessió que no pas per
correu (feedback vol dir que segueixen preguntant un cop finalitzada la sessió).

- Planificació i posada en marxa d’un dispositiu d’informadors/es, format per personal
municipal, per a donar suport a la sortida controlada de menors durant el període de 25
d’abril al 10 de maig.

La violència de gènere i l’atenció a la dona

Durant el període de confinament i abans de la Fase 1 (del 14 de març  al 22 de maig) el SIAD 
(Servei d’Informació i Atenció a les Dones) ha fet seguiment a 47 dones amb un total de 101 
actuacions. Durant el període similar de 2019 les dones ateses van ser 26 amb un total de 103 
actuacions. Això suposa un increment del 80%

El major increment s’ha donat en el servei de primera acollida, s’ha passat de 5 dones ateses pel 
servei en 2019 a 32 dones en el 2020

 La majoria de les consultes rebudes pel servei fan referència a temes psicològics i  de
serveis socials.

 Respecte a l’àrea de consulta hi ha hagut un 200% d’increment de les consultes sobre
violències masclistes.

 El SIAD ha funcionat de manera molt semblant a com ho feia abans de l’estat d’alarma.

Primeres dades d’impacte econòmic

Anteriorment a la declaració de l’Estat de l’Alarma Montornès encara es trobava en el procés de
recuperació de la crisi econòmica del 2008. Pel que fa a l’ocupació, la taxa d’atur del municipi és
elevada  al  respecte  de  la  resta  de  municipi.  Pel  que  fa  a  l’evolució  de  l’atur  al  municipi  a
continuació  es  reflecteixen  les  dades  tant  d’ocupació  com dels  ERTOS que  s’han produït  en
l’activitat econòmica del municipi.

Evolució de l’atur

A continuació es sintetitza l’evolució de les dades d’atur en els mesos de major crisi sanitària i per
tant,  d’aturada econòmica. L’afectació incideix majoritàriament en els contractes temporals que
s’han acabat durant aquest període. Montornès presenta un creixement més moderat inicialment
de l’atur respecte altres municipis similars de la comarca.



increment
atur total %

Febrer Març abril maig
increment

atur mes %
persones

Les Franqueses 2,56 11,7 11,99 13.49 14,26 0,77 1308

Montmeló 2,7 10,38 11,98 12.49 13,08 0,59 556

Montornès del 
Vallès

2,94 13.55 13.87 15.88 16,49 0,61 1300

Mollet 3,45 12,59 11,65 15,54 16,04 0,5 4089

Canovelles 3,46 15,72 16,57 18,33 19,18 0,85 1476

La Llagosta 3,77 13,07 14.24 16,55 16,84 0,29 1074

Parets del 
Vallès

2,46 8,98 9,56 11,14 11,44 1034

VOR 2,78 11,05 11,57 13,20 13,83 0,63 26771
*Dades a 04 de Juny de 2020. Font SIEM

Incidència si ho mirem en perspectiva de gènere
Les dades d’ocupació al mes de maig de 2020 segons l’informe del SIEM de l’Observatori del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental a Montornes són les següents. Les dades segueixen 
mostrant una major incidència d’atur en les dones, tant per l’efecte del COVID19, com el que 
portem arrossegant des de l’anterior crisi del 2008.

Juntament amb els joves, l’atur presenta una clara feminització amb més de 7 punts de diferència 
respecte a l’atur d’homes registrat.

Maig 2020 Maig 2019

Montornès
del Valles

Vallès
Oriental

Montornès
del Vallés

Vallès
Oriental

Homes 12,76% 9,14% 10,26% 8,43%

Dones 19,66% 14,17% 17,86% 13,65%

total 16,11% 11,51% 13,95% 10,91%

Nombre d’ERTOS

Els  ERTOS han  estan una de les  eines  desplegades pel  Govern Central  per  tal  de  contenir
l’afectació de l’aturada econòmica, per tal de d’evitar un increment massiu de l’atur. Les dades
mostrades i facilitades pel Departament d’Afers Socials, Treball i Família presenten una evolució
positiva en els dos informes facilitats, amb una cobertura de 1221 persones que es troben en
situació temporal de desocupació però amb retorn assegurat un cop l’empresa reprengui l’activitat.
Els successius acords de pròrroga signats pels principals agents socials i econòmics, així com
l’aixecament parcial dels ERTOS faran fluctuar les dades en els propers mesos. De moment, es
pot  concloure  que  a  data  3  de  Juny  un  total  de  1221  persones veïnes  del  municipi,  s’han
beneficiat d’aquesta mesura de protecció laboral

FORÇA MAJOR ALTRES CAUSES TOTAL



Expedients
Persones
Treball.

Expedients
Persones
Treball.

Expedients
Persones
Treball.

1 Maig 2020 140 647 15 390 155 1037

3 Juny 2020 143 660 19 561 162 1221

A nivell comparatiu es mostren les dades d’altres municipis similars de la Comarca, i es destaquen
l’afectació per alguns sectors representatius

ERTO ERTO
Manufactura Hosteleria Comerç Construcció

Expedient Treball

Parets del Vallès 242 2426 30 40 60 16

Les Franqueses 301 2697 58 42 75 36

Montmeló 75 449 24 8 27 10

Montornès del 
Vallès

162 1221 33 22 26 17

Mollet 500 2706 35 79 122 52

Canovelles 135 918 25 25 24 15

La Llagosta 135 899 23 23 20 10

VOR 4.751 36.006

Dades a 3 de Juny de 2020. Font: https://www.diba.cat/documents/36150622/312037101/Informe+ERTOs+Dem.
+Barcelona_fins+3+de+juny+2020.pdf/50846310-ac93-4ac8-8a88-3a2915fa1e65

Atencions per part del departament d’Ocupació Promoció Econòmica i Comerç (OPEC)

A  continuació  es  presenta  un  quadre  resum  de  les  accions  realitzades  pel  Departament
d’Ocupació,  Promoció Econòmica i  Comerç des del  16/03/2020 fins el  31/05/2020.  Malgrat  la
situació  de  confinament  el  servei  de  Borsa  de  Treball,  el  servei  de  Formació  i  els  diferents
projectes  com  el  Dispositiu  d’Inserció  Laboral  Barri  (DIL-Barri)  ha  continuat  amb  l’atenció
telefònica, per correu electrònic i mitjançant videotrucada.

Malgrat les limitacions de no poder tenir la presencialitat que requereix aquest servei, destaquen
les 158 persones ateses, i els 604 seguiments fets. Destaquen també les 60 persones que han
trobat  feina durant  el  confinament.  Principalment orientat  als sectors de neteja i  atenció a les
persones que ha tingut una forta demanda.

Indicador TOTAL

Persones ateses 158

Entrevistes ocupacionals 21

Orientacions 17

https://www.diba.cat/documents/36150622/312037101/Informe+ERTOs+Dem.+Barcelona_fins+3+de+juny+2020.pdf/50846310-ac93-4ac8-8a88-3a2915fa1e65
https://www.diba.cat/documents/36150622/312037101/Informe+ERTOs+Dem.+Barcelona_fins+3+de+juny+2020.pdf/50846310-ac93-4ac8-8a88-3a2915fa1e65


Demandants que han trobat feina 60

TRF individuals 368

Seguiments totals 604

Seguiments demandants 473

Ofertes tancades 17

Ofertes rebudes 9

Llocs ofertats 39

Usuaris/es contractat/des 4

Llocs treball coberts 6

Demandants que han trobat feina per oferta gestionada 4

Candidat/es enviats a les ofertes 154

Casos atesos derivats de SS.SS. 7

Propostes formatives presentades 7

Sessions informatives formació nombre 14

Sessions informatives formació persones 64

Xifres d’impacte orientatiu al comerç i al sector serveis

El departament de comerç va elaborar una enquesta a Comerços del municipi per mirar d’extreure
dades remarcables. Aquesta enquesta es va dur a terme durant el mes d’abril. La participació va
resulta d’un total  de 28 comerços,  aproximadament  un 10% del  total  present  al  municipi.  Els
diferents sectors representats en aquesta enquesta són:

Amb una estructura societària:



El 42,9% dels establiments enquestats tenen d’1 a 5 persones contractades, l’altre 57,1% són 
empreses unipersonals.

Els locals són majoritàriament de lloguer amb un 75% dels enquestats. Les mides dels locals 
oscil·len entre els 18m2 i els 500m2. I les quotes de lloguer també oscil·len entre 48€/mes a 
1800€/mes

Pel que fa a les quotes d’autònoms oscil·len entre els 268€/mes als 386€/mes.





Accions de desescalada
Durant les fases de desescalada, des dels departaments de Salut, Territori, Seguretat Ciudatana i
Comerç  s’ha  fet  acompanyament  a  la  xarxa  comercial  del  municipi.  Acompanyament  a
perruqueries, centres d’estètiques en:

 Dotació  d’EPIs  a  15  activitats  econòmics  d’aquest  sector.  Entrega  de  37  bates  i  37
pantalles elaborades per CuidemnosMontornès



 Sessió informativa en mesures de seguretat sanitària. Notificació i informació permanent
dels canvis normatius.

 Campanya comunicativa.

Acompanyament en l’obertura de les terrasses d’activitats de restauració que ho permetia:

 Adequació,  marcació  de les  terrasses en espai  públic  de 25 activitats  comercials  amb
terrasses.

 Atenció presencial pel departament de salut per l’aplicació de mesures sanitàries.

 Informació permanent dels canvis normatius.

Adequació dels espais del mercats no sedentaris del municipi garantint les mesures de seguretat:

 Distribució de les parades alimentàries.

 Dotació d’un equip de personal municipal per a donar informació a la ciutadania als
mercats de divendres i dissabte.

 Projecció de nova ubicació de les parades no alimentàries del mercat no sedentari de
Montornès centre a la plaça Pau Picasso per a poder seguir garantint les mesures de
seguretat sanitàries.

 Acompanyament i informació als/les paradistes dels dos mercats per part de personal del
departament de Salut, Territori i Seguretat Ciutadana.



3. Acord local de represa i suport
comunitari
El Pla COVID19 té una vigència d’un any i mig i comprèn des del mes de Juliol 2020 al Desembre
de 2021, malgrat hi ha mesures de major calat que s’allargaran durant tot el mandat vigent. Recull
totes  les  mesures  a  adoptar  des  de  l’àmbit  local  per  a  fer  front  a  la  situació  derivada  de  la
pandèmia de la COVID19 i amb un projecte de municipi que treballa conjuntament per atendre
l’emergència, garantir l’equitat corregint desigualtats i que es replanteja com a model de municipi
modern i adaptat a les necessitats del veïnat.

A continuació es detallen cadascuna de les fases previstes en aquest pla d’acció. 

La situació d'excepcionalitat  que viurem un cop iniciem el trànsit  cap a la normalització de la
quotidianitat  requereix  un  compromís  de  lluita  contra  l’escletxa  social  i  les  desigualtats  que
generarà la crisi. En aquest context d’augment de les desigualtats, l’atur i les dificultats de represa
de l'activitat pels diferents sectors socioeconòmics del municipi es fa més necessari que mai un
acord social i polític ampli que permeti una sortida col·lectiva de la crisi amb una màxima, que
ningú quedi enrere.

Per tant, una de les prioritats polítiques és impulsar un Pacte de municipi pel suport comunitari
entre  els  diferents  agents  socials,  econòmics  i  teixit  associatiu  local  i  grups  polítics
municipals, que inclogui un pla de recuperació social i econòmica que garanteixi, en primer
terme, que les persones més vulnerables d’abans de la crisi tenen garantida l’empara de les
administracions públiques.  Les  mesures  que proposem en  aquest  document  de reactivació
socioeconòmica tenen sentit si van adreçades a fer una societat més justa i equitativa, per això és
fonamental aquest pla de reconstrucció social. És el moment d'afrontar aquest repte amb unitat i
determinació i per això, avui més que mai, es fa necessària la solidaritat de tothom: ciutadania i
administracions públiques, agents socials i econòmics, teixit associatiu i cultural.

L’empobriment general de la nostra societat posarà a prova la capacitat inclusiva del nostre poble
en aspectes crítics com l’accés a l’habitatge, fer front a les despeses energètiques o la renda
garantida  de ciutadania.  Si  amb autònoms i  pimes hem d’arribar  a  la  individualització  de les
solucions, els col·lectius més vulnerables han de tenir el seu pla de suport i acompanyament i
sentir l’empara de la comunitat en una situació encara més difícil de la que tenien abans de la
COVID-19.

Fins que no aparegui una vacuna, aquesta crisis sanitària condicionarà també els ens locals i
haurem de replantejar i reestructurar molts serveis directes que oferim a la ciutadania condicionats
per les mesures que es dictin, en la seva forma i contingut (atenció al públic, espais esportius,
centres culturals, biblioteca, escola bressol, escola de música...).

Hi ha sectors vitals en l'estructura econòmica dels nostres municipis que cal recuperar: el petit
comerç i els sectors de proximitat que malgrat la gravetat de la situació poden disposar d’una nova
oportunitat de vincular el teixit social i generar riquesa local, també a les pimes, els autònoms, etc.
I les polítiques actives d'ocupació i  de rescat a les persones són tasques en què l’Ajuntament
podem  i  volem  actuar  immediatament,  encara  que  es  tracti  de  competències  d'altres
administracions, perquè els Ajuntaments, com a entitats més properes als ciutadans i ciutadanes,
responem sempre amb immediatesa i eficàcia.



A continuació plantegem un conjunt format per 106 mesures que han de conformar l’Acord local de
suport comunitari, que suposa la nova agenda prioritària d’actuacions municipals pel que resta de
mandat, incidint especialment en aquells aspectes que precisen de major atenció, que són atendre
a les necessitats bàsiques de les famílies. Entenent però que tots aquells altres vinculats a la lluita
per  l’emergència climàtica  (transició  energètica,  canvi  model  en la  mobilitat,  la  lluita  contra la
contaminació, els hàbits saludables, els aliments de proximitat i consum), s’han de mantenir i en
tot cas reformular incidint també en la sortida a aquesta crisi com una oportunitat de canvis de
model i de reforçar un canvi d’hàbits.

Per  dur  a  terme  el  desplegament  d’aquestes  mesures  cal  una  redistribució  dels  recursos
econòmics i en la mesura del possible també humans a l’abast de l’Ajuntament per a poder fer
front a l’emergència i a l’acompanyament de tots els sectors afectats per l’actual crisi.

Aquest conjunt de mesures o altres que podem implementar considerem que cal concretar-les
amb un procés el  més obert  possible i  comptant  amb els agents del municipi  i  els espais de
participació constituïts del corresponent àmbit per tal de formular les propostes en el  Pacte de
municipi pel suport comunitari davant la crisi.

S’estableix un mecanisme de revisió de les mesures adoptades en aquest pla per tal de poder-ne
fer el seguiment de la seva implicació, la valoració de l’abast i la reorientació en el cas que sigui
necessari.  Per fer aquest seguiment s’estableixen varis nivells de seguiment i  una periodicitat,
sense perjudici que pugui ser alterat per raons de la planificació:

 Seguiment executiu: comissió tècnica i política de gestió formada pels tècnics municipals
delegats  dels  àmbits  rellevants  d’aquest  pla  i  l’equip  de  govern  municipal  (periodicitat
segons necessitat)

 Seguiment polític: espai d’informació amb representació dels grups municipals presents al
ple de l’Ajuntament

 Espai de debat i d’acord de modificació en el marc de la Junta de Portaveus Municipal
ordinària o extraordinària.

 Seguiment participatiu/consultiu: s’organitza en dos àmbits:
 Consell de Vila: impuls d’aquest òrgan participació directe orientat a comptar amb la

participació ciutadana individual o organitzada i representativa
 Consell  d’Empreses:  incorporació  dels  debats  de  seguiment  a  les  taules  de

participació sectorial del consell d’empreses (taula per l’ocupació, grup de treball de
territori  i  polígons,  grup de treball  de promoció econòmica),  tenint  en compte la
participació  dels  agents  econòmics  i  socials  com  son  empreses,  patronals,
sindicats, entitats associatives empresarials i unió de botiguers.

Lamentablement i tenint en la memòria totes les persones veïnes del nostre municipi que com a
conseqüència  de  la  COVID19  ens  han  deixat,  la  primera  mostra  d’unitat  d’acció  passa  per
preveure un acte  col·lectiu  d’acomiadament de totes les persones que han mort  per  la
COVID-19 del municipi. Un Memorial Local.

Un acte d’homenatge a les persones del municipi  que han traspassat  però que alhora també
serveixi de reconeixement als serveis públics i activitats essencials que han estat a la primera línia
de contenció de la crisi.

Així com dissenyar un objecte memorial d’homenatge ubicat en un espai adient.



1. ACCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA I EDUCATIVA

Els acords per afrontar aquesta situació de crisi social passen per fer una aposta valenta i molt
intensa en l’atenció d’aquells aspectes més essencials que impactaran al veïnat del municipi i que
ja venen arrossegats d’anys enrere com son l’assistència social, l’habitatge o la recerca de feina.

El fet que Montornès com a municipi no s’hagués encara recuperat de l’anterior crisi econòmica
ens  situa  en  un  escenari  previsible  d’un  major  impacte  social,  però  també  amb  part  de  les
estratègies d’actuació encara vigents i activades que actuen d’escut però que caldrà reforçar.

És per això que es proposen un seguit d’accions concretes per abordar la situació:

M1. Garantia d’una correcte alimentació: 
 Reforç  i  ampliació  del  programa  d’Aliments  Frescos  (lots,  targetes  moneder,  etc)

(Col·laboració amb Unió de Botiguers i Volumont).
 Garantir i gestionar les beques menjador.
 Ampliació del menjador social.

M2. Seguiment famílies vulnerables.  En el context de la crisi  derivada de la pandèmia serà
fonamental monitoritzar les famílies més vulnerables i aquells nous col·lectius sorgits de l’aturada
de l’activitat,  la pèrdua d’ingressos, els acomiadaments o les dificultats de recerca laboral.  En
aquest sentit caldrà incrementar els recursos econòmics per adaptar-los a la nova conjuntura de
crisi.

M2.1 Ampliació  de partida  d’ajuts  socials.  Garanties  als  subministraments  energia,
aigua i gas, i tributs i compliment de l’atenció a la vulnerabilitat segons la llei 24/2015.

M2.2 La crisi  de la COVID-19 generarà un nou tipus d’usuaris i  usuàries dels serveis  
socials i assistencials per l’augment de l’atur que cal preveure. En aquest sentit, cal que els
ens  locals  puguem disposar  de  més recursos  i  reforçar  les  plantilles  del  personal  
qualificat necessari de l’àmbit social i de la dinamització econòmica per fer front a aquesta
nova situació, i poder garantir la transició més àgil possible cap al mercat de treball i evitar 
el risc de cronificació de la precarietat econòmica i social.

En aquest sentit proposem que a l’equip existent a l’Ajuntament convidrà dotar-li d’un reforç
en l'àmbit de l'assistència i atenció social, també del reforç a l’àmbit educatiu i familiar i  
finalment del suport administratiu necessari per fer front.

M2.3 Reforçament del servei d’atenció domiciliària: Augmentar els recursos econòmics
i  el  personal  qualificat  per  dur  a  terme  l'assistència  a  persones  que  per  raó  d'edat,
dependència o discapacitat tinguin limitada l'autonomia per realitzar les activitats bàsiques
de la vida diària. Aquest servei assumirà un rol essencial en el trànsit a la normalització de
la quotidianitat, monitoritzant aquelles persones que hagin patit la COVID-19.

M2.4  Reforçament  del  Projecte  Cuidem-nos  Montornès engegat  amb  motiu  de  la  
pandèmia de la COVID19. Un projecte comunitari per pal·liar els efectes de la solitud no 
volguda, fomentar el veïnatge i el suport mutu i prevenir situacions de risc de les persones 
grans.

El treball és conjunt amb els veïns i veïnes, comerços, farmàcies, persones voluntàries,  
entitats i  equipaments, amb l’objectiu de crear una xarxa que transforma els barris en  
comunitats humanes, segures, participatives i solidàries. Els agents implicats en aquesta 
xarxa comunitària d’escala, i de barri estan amatents a la dinàmica diària de les persones 
grans del seu entorn i si detecten algun canvi important n'informen als Serveis Socials  
Municipals.



Acompanyament i compartició de recursos comunitaris amb el “Cuidem-nos a l’Escala”, on 
incloem també la compartició de xarxes o recursos escolars per garantir també l’equitat  

educativa.

M2.5 Reforç del servei atenció al consumidor a través OMIC.  Ampliar els serveis i  
àmbits  d’atenció  de  l’OMIC  per  tal  d’abordar  aspectes  vinculats  amb  la  pobresa  i  
vulnerabilitat energètica, de manera que descarreguin la pressió que fins el moment havien
suportat els serveis socials. Elaboració de campanyes i guies informatives per tal d’evitar 
situacions d’abús o vulnerabilitat per les conseqüències de la COVID19.

M2.6 Evitar  talls de subministraments aplicant  la llei  24/2015,  del  29  de juliol,  de
mesures  urgents  per  a  afrontar  l'emergència  en  l'àmbit  de  l'habitatge  i  la  pobresa
energètica.

M3. Atenció a la Infància:

Després de l’emergència sanitària i amb els primers efectes d’impacte social, caldrà fer front a
l’emergència educativa en el sentit més ampli del terme. El cost educatiu, social i emocional que
suposarà per als infants el confinament és ara mateix inquantificable, però els experts donen per
fet que serà molt més alt per als alumnes més vulnerables, que no tan sols no tenen dispositius
tecnològics per treballar sinó que durant setmanes no rebran pràcticament cap estímul educatiu ni
cultural.

Hi ha recerques que han constatat que poden arribar a haver-hi tres anys de diferència en acabar
la  primària  en  funció  de  si  els  alumnes  han  tingut  estímuls  a  banda  de  l’escola,  com  les
extraescolars o l’orientació de les famílies.

M3.1 Suport especial als infants amb necessitats educatives especials.
M3.2 Seguiment d’infants vinculats als programes socials municipals (Serveis Socials,  
Peixera, Pintor Mir, Fem els Deures, LECXIT, Consell d’Infants…).
M3.3 Equitat a l’escolaritat

 Proporcionar material escolar.
 Combatre  la  fractura  digital  existent  de  l’alumnat  i  les  famílies.  Establir

mecanismes formatius a espais públics per reduir-ne els seus efectes i dotar-nos de
xarxes de connectivitat públiques.

 Reforç beques extraescolars quan sigui possible.
M3.4 Pla especial d’estiu «Montornès obert per vacances»
Amb el risc evident que el tancament de les aules se superposi amb la desconnexió de les 
vacances  d’estiu,  cal  elaborar  un  ampli  programa d’actuacions des  de  la  segona  
quinzena de juny fins a la primera setmana de setembre.

Hem de fer tot el possible perquè l’estiu s’assembli al màxim a un allargament o una 
anticipació del curs vinent en termes d’oportunitats, horaris, gratuïtat de les activitats i 
professionals de l’educació implicades.

 En la mesura que sigui possible, organització de casals d’estiu i de programació
infantil durant els mesos de juny, juliol i agost.

 Prioritzar i garantir l’accés de les famílies amb major vulnerabilitat.



 Organitzar una programació d’educació en el lleure amb centres d’interès que
incorporin competències educatives a través de projectes, problemes,etc.

 Organitzar activitats al llarg dels mesos de juliol, agost i primera de setembre per
garantir un procés més acompassat al retorn d’escolaritat formal al setembre,
d’implicació i participació de les famílies i especialment orientada als infants que
pugui patir les desigualtats.

 Coordinar l’oferta amb Acadèmies i Entitats privades que ofereixen oferta a l’estiu
per reduir grups i generar espais per barris.

Si es fa de manera rigorosa, es pot transformar el lleure estival en una transició pont de 
reforç que facilita que l’alumne i la seva família arriben en millors condicions acadèmiques 
a l’inici del nou curs. I amb això, es facilita la reducció de les desigualtats educatives i el 
fracàs escolar alhora que incrementa aprenentatges, coneixements, experiències i lleure.

En aquest sentit caldrà una coordinació entre la direcció de tota l’activitat i l'àrea social i de 
direccions d’escoles per tal de garantir la incidència en aquest sector d'infància i joventut 
més vulnerable.  En definitiva, un  treball  cooperatiu, col·laboratiu i  comunitari  entre  
centre escolar, Ajuntament (Educació, Infància, Joventut i Serveis Socials), xarxa d’entitats 
de barri  i  de  ciutat  o  poble  pel  suport  educatiu  i  del  lleure  des  de l’acompanyament  
individualitzat i  grupal als infants i  joves i també a les famílies (en especial a les més  
vulnerables, ‘escola/formació’ per a les famílies)

M3.5 Ens hem de plantejar, fins i tot, la gratuïtat de les activitats, atenent els informes  
socials i obrint les diferents possibilitats:

 Beques que cobreixin el 100% del cost per a les famílies més vulnerables i ajuts pel
transport, si cal; amb informes dels serveis socials.

 Serveis  complementaris  (esmorzar  i  dinar)  gratuït  per  a  les  famílies  més
vulnerables.

 Un sistema de tarifació social per la resta de famílies.

El  catàleg  d’activitats  impulsades  ha  de  ser  el  més  ampli  possible  i  incloure  les  
disponibilitats de les escoles, centres infantils i juvenils, casal de cultura, biblioteca, arxiu i 
equipaments esportius; dinamitzades per professionals, el sector del lleure del municipi,  
creadors i creadores i voluntaris i finançades per l’administració.

Alguns eixos i propostes a considerar en la programació:

A) Introducció explícita de les competències escolars a totes les activitats integrals
de lleure i esportives amb:

 Una hora al dia per treballar, de manera explícita,  suport escolar.  Aquesta hora es
repartirà  amb  30  minuts  de  lectura  voluntària  i  personal  i  30  minuts  de  suport  a
activitats escolars (deures). Aquesta hora s’ampliarà fins a les 1,30h en funció de les
edats.

 Caldrà que totes les activitats de lleure, esportives, etc. busquin centres d’interès
relacionats amb les competències escolars. Es tracta de poder treballar l’interès
per  allò  escolar  d’altres  maneres  (no  escolars).  Així,  per  exemple,  buscar  centres
d’interès  que corresponguin a la metodologia de l’aprenentatge basat en projectes,



problemes  o  preguntes;  activitats  de  joc  que  requereixin  l’activitat  matemàtica;  el
requeriment  de  fer  càlculs  vinculats  a  l’esport  durant  les  activitats;  l’exploració  de
l’entorn des d’un punt de vista sistemàtic (històric, social, natural...); lectura de contes i
llibres per part dels monitors/res;  etc…

 Estratègies diverses: Iniciatives d’intercanvi de llibres entre els infants/joves; visionat
de documentals i pel·lícules amb interès escolar; vincles amb les famílies i els seus
coneixements per tal de compartir-los entre tots els infants i joves; etc.

 Altres  activitats  que  ajuden  a  la  comprensió  i  expressió  lectora;  llenguatge
matemàtic i científic; coneixement de l’entorn social i natural.

B) Activitats i tallers de lectura i competències escolars a les biblioteques, teatre,
escoles d’art i música, espais de creadors i centres cívics:

Els  equipaments  culturals  del  municipi  prendran  un  rol  actiu  en  aquest  programa  i
planificaran activitats específiques de:

1. Coneixement i ús d’aquests espais i equipaments.

2. Treball  de competències escolars a través de metodologies no escolars durant
l’estiu.

En aquestes activitats es pot proposar la implicació de les famílies i tindran un caràcter  
lúdic i motivador (espectacle titelles, una lectura de contes,.....).

C) Altres:

Qualsevol  iniciativa  que  tingui  per  objectiu  facilitar  el  manteniment  i  l’adquisició  de  
competències escolars de manera no escolar durant els tres mesos d’estiu, pot ser molt  
ben rebuda. Aquí es pot repensar el rol de tots els equipaments i serveis públics i de servei 
públic de la ciutat en relació a aquest objectiu.

Aquest  programa,  a  banda  d’avançar  en  el  desplegament  i  consolidació  del  projecte  
educatiu del poble ens ha de permetre una política d’ocupació. A més de l’esfera de la  
política cultural i educativa, aquests campus d’estiu poden ser una oportunitat d’ocupació 
en un sector que, a causa de la COVID19 ha perdut molts llocs de treball (creadors i  
creadores, companyies d’arts escèniques, músics, menjadors escolars, extraescolars, etc.).

Derivat de la crisi econòmica emergent, també caldrà tenir cura de les necessitats alimentàries
dels infants i adolescents, sobretot d’aquells que disposen de beca menjador. Crear mecanismes
per garantir l’àpat diari  vinculats a les diverses activitats que es vagin programant serà
cabdal al nostre poble. Per fer-ho possible, podem considerar utilitzar els menjadors escolars
existents, incorporar serveis de càtering vinculades a la programació, etc.

L’objectiu serà millorar l’equitat en l’accés a les activitats fora de l’escola, poguent-se entendre
com una ampliació del projecte Edu360. La implicació de l’esplai, serveis socials, entitats culturals,
esportives, monitors, professorat… és un element clau per garantir-ne el seu èxit.

Convé dissenyar els casals i les activitats per barris. També haurem de garantir que el programa
educatiu sigui continu durant aquests mesos estivals i que entrellaci l’educació i la cultura,



M4 L’acompanyament als infants i els adolescents també serà important Caldrà  estretir la
vinculació (i  incrementar si  es considera oportú) de les persones que cuidin i  acompanyin als
infants i a les seves famílies mitjançant l’increment de figures educadores i psicopedagogues.

M5. Obertura de la biblioteca municipal a l’agost sempre que sigui possible i d’acord amb
les  directius  de  la  Diputació  de  Barcelona. Caldrà  crear una  programació  de  dinamització
lectora  i  d’activitats  pensant  en  tots  els  públics  i  en  coordinació  en  algunes  d’elles  amb  el
programa de reforç d’estiu a infants i joves. Haurem d’ampliar el nombre de documents en préstec
i el termini de devolució per a una oferta el més àmplia i variada possible.

M6. Reprogramar festes i activitats. Les mesures COVID19 i la temporalitat de la mateixa en la
fase de represa a la normalitat ens obliga a suspendre i replantejar activitats del calendari festiu
local. Caldrà avaluar la seva reprogramació en altres dates si és possible i garantir els contractes
de professionals. També serà necessari pensar com transformem models de festes massives en
activitats més descentralitzades, tot  garantint  les mesures establertes d’aforaments. En aquest
sentit, convé valorar i intensificar més la programació anual que no l’activitat puntual.

Atenció als Joves:

Mentre no es pugui reprendre les activitats habituals i totes aquelles derivades dels processos de
participació juvenil com són l’Assemblea Jove i el Pressupost Participatiu, així com mentre els
joves es trobin en situació d’educació no presencial,  cal  fer  un estret  seguiment i  mantenir  la
vinculació amb tots els projectes del Departament de Joventut.

Apareix un alt risc d’aprofundir en situacions d’aïllament, d’abús de les pantalles i de reducció de
relacions socials. O per contra, un alt risc de desorientació acadèmica i desafecció per les tasques
acadèmiques.

M7. Dinamització d’activitats mitjançant les xarxes socials, aprofitant-les per orientar-les i utilitzar-
les per seguir vinculats amb el jovent i el departament de Joventut.
M8. Posada en marxa del servei d’assessoraments i orientacions, mitjançant eines telemàtiques:

 Acadèmiques.
 Laborals.
 Salut.

M9. Seguiment de joves i si cal fomentar trobades virtuals.
M10. Equitat a l’escolaritat:

 Garantir l’accés a Internet.
M11. “Montornès obert  per  vacances”  incorporar  espais  de creació i  d’accés a  la  cultura que
permetin generar activitats durant els mesos de juny a setembre.

Atenció a les Dones:

L’atenció a les dones, l’empoderament i el combat contra la violència masclista ha donat passes
molt importants en els darrers anys al municipi. En temps de confinament i de menys activitat
social,  la  violència  masclista  segueix  actuant  i  resulta  molt  més  complexa  la  detecció  i  la
intervenció. 

Com  s’ha  demostrat  a  les  dades  dels  primers  mesos  de  pandèmia,  l’atenció  a  la  dona,  les
necessitats d’orientació, informació i atenció s’han incrementat i cal estar vigilants que aquesta
situació  no  suposi  donar  cap  pas  enrere,  per  això,  en  la  mesura  del  possible  i  adaptant  la
programació, cal mantenir la programació i l’estratègia de les polítiques d’igualtat, i en especial les
d’atenció a la dona.

M12. Reforç dels canals de detecció i atenció a situacions de violència masclista



M13. Garantir el servei d’informació i atenció a la dona.

M14. Mantenir  la programació orientada a la salut de les dones,  adaptant-la als nous formats
segons la situació del moment.

M15. Mantenir totes les programacions i les accions encaminades a la defensa i la reivindicació de
la igualtat i la condemna de la violència masclista (específicament del 25 de Novembre i el 8 de
Març). Adaptar-les en cada cas a les condicions que siguin possibles segons la situació sanitària

M16 Analitzar quines accions permeten millorar la situació de les persones, i en especial les dones
en les que recau la dedicació de la cura de les persones (sociosanitari, dependència, geriatria,
diversitat  funcional…)  Han  sigut  sectors  fortament  atacats  per  la  crisi  sanitària,  que  resulten
essencials i sovint es troben a l’economia submergida:

 Treballar coordinadament, també a nivell comarcal per assolir millors condicions laborals
 Captar tota l’activitat  submergida d’aquests sectors amb un treball  de camp acurat  per

conèixer la realitat existent al municipi.
 Establir línies de formació i capacitació competencial.
 Crear una borsa de treball especialitzada.
 Treballar per un servei de majors cobertures coordinadament a nivell comarcal amb un ens

sota  control  públic  o  concertat  amb  agents  del  tercer  sector  i  de  l’economia  social  i
solidària.

2. ENFORTIMENT DE LA SALUT COMUNITÀRIA

M17. Caldrà  exigir  al  Departament  de  Salut  un  reforç  de  l’Atenció  Primària  de  Salut  als
municipis. Per efectivitat, eficiència i garantia d’equitat, i perquè serà la millor eina per al control de
brots, nous casos, aïllaments... Amb pressupost i estructures de gestió pròpies. I amb increment
de competències i funcions:

1. Assumint  serveis  que  ara  es  presten  als  hospitals  i  poden  ser  més  efectius  a  la
Primària  (hospitalització  a  domicili,  hospitals  de  dia,  especialitats  actualment
doblades...)

2. Assumint l’atenció a la salut integral dels residents a les Residències geriàtriques del
seu territori.

3. Rehabilitació ambulatòria i domiciliària del territori.

4. Millorant la coordinació tant de gestió, com d’informació, com clínica amb els hospitals
del territori.

5. Reforçant treball en xarxa amb Salut Pública i amb Serveis Socials al territori, així com
amb el servei de SAD.

6. Incorporar  la  salut  mental  comunitària  com a eix  fonamental  de treball  en el  plans
d’acció comunitària en els propers mesos , desenvolupar el treball grupal i  elaborar
eines de suport emocional per diferents col·lectius i combatre l’aïllament.

Amb increment de plantilles per a fer front a aquestes noves competències i millora de les
seves condicions laborals i augment de plantilles per fer front a les noves competències.

Caldrà millorar la transparència i una governança participativa.  Amb més participació dels
equips de professionals i de la pròpia ciutadania en la planificació i decisions de gestió, desplegant
consells territorials de salut i coordinació amb l’ajuntament.



La salut comunitària es una peça clau del benestar comunitari i ha de procurar també combatre 
l’aïllament social. Crear vincles veïnals, d’empatia i de cures. Per això cal potenciar l’activitat física 
i mental dels veïns i veïnes.

M18. Manteniment de les classes virtuals del ZEM mentre l’equipament romangui tancat i 
adaptant-les segons les indicacions en cada moment. 

M19. Cultura activa, preveure activitats culturals de forma segura, així com recollir i potenciar totes 
les que el teixit cultural del municipi vagi generant.

M20. Cal destacar l’Arxiu de la Memòria popular COVID-19 «Arxivem el Confinament».  On 
l’arxiu  municipal  impulsa  la  recollida  i  endreça  amb  criteris  arxivístics,  per  preservar  les 
expressions, creacions i iniciatives de la ciutadania del municipi durant aquestes setmanes i en 
posterioritat al COVID-19. El fons poden ser tant digitals com materials: dibuixos, fotos, relats, 
registres orals, pancartes, vídeos...

M21. Manteniment de l’envelliment actiu: activitats físiques dirigides a grups reduïts de gent gran.

M22. Treballar una oferta de tallers d’activitats manuals, artístiques, de salut, potenciar també els 
tallers on-line, en cas de necessitat.

Un dels col·lectius que pitjor ha sofert les conseqüències del COVID19 són les persones residents 
en Residències de la Gent Gran. El model s'ha mostrat feble i greument compromès degut a la 
forta privatització i desregulació del sector, amb un model caduc, un conveni laboral obsolet i no 
adaptat a les necessitats de la nostra gent gran. Un sistema que ha estat privatitzat i mercantilitzat 
i que s'ha mostrat no estar preparat per la situació de crisi.

És  per  això  que cal  apostar  per  un sistema públic,  que garanteixi  unes condicions de cura i 
confort, uns sistemes de protecció i estreta vinculació amb el sistema de salut públic, i per tant, cal 
apostar per fórmules socio-sanitàries basades en unitats de convivència.

Montornès té un gran repte per endavant, i lamentablement atesa la situació tant crua, referma 
l’aposta d’aquest municipi  per una gestió pública i de qualitat,  amb professionals treballant en 
condicions dignes, i caldrà exigir a la Generalitat que estigui a l'alçada, reformuli el sistema i aposti 
per noves residències i centres de dia com el que venim reclamant a Montornès.

M23. Reformularem el pla de treball  específic de la residència centre de dia que passa  per 
l’encàrrec  del  projecte  base  i  executiu  i  traslladar  a  la  Generalitat  el  resultat  del projecte per 
conveniar una fórmula de finançament per a la construcció i el funcionament ordinari.

M24. En aquest sentit, es continuarà prestant també atenció a la residència privada Masia Alsina 
ubicada  al  nostre  municipi  mantenint  el  contacte  de  seguiment  de  la  situació  i  de  possibles 
situacions que se’n derivin, ja sigui pel departament de Gent Gran, com pel de Salut Pública de 
l’Ajuntament..

En moments de crisi com l’actual es produeix sovint un augment de les addiccions, tant a 
determinades substàncies, com també a les pantalles. 

M25. Caldrà reforçar les accions de detecció i prevenció d'addiccions que realitza el projecte 
CRÍTIC.

M26. Impulsar una campanya d’us racionat de les pantalles, donar pautes a les famílies per poder 
treballar-ho amb els infants i adolescents.



3. RECUPERACIÓ ECONÒMICA

Cal continuar aprofundint en la coneixença de la realitat del teixit productiu del municipi. El Consell
d’Empreses  és  una  de  les  eines  que  més pot  contribuir  a  la  diagnosi  de  l’impacte,  i  quines
previsions tenen els diferents sectors i agents econòmics.

Les previsions inicials indiquen una forta caiguda en els següents trimestres,  però una ràpida
recuperació. En aquesta previsió hem de tenir un serveis públics preparats i emetents al mercat de
treball. Hem de dibuixar quin model d’ocupació volem, la imaginem digna i de qualitat per garantir
un millor benestar de la nostra ciutadania.

Accions de millora de l’ocupabilitat i de contenció de l’atur

M27. Pla d’ocupació amb fons locals propis i conveniats amb altres administracions , que
permetin la recuperació de l’ocupabilitat i/o l’aprenentatge d’un ofici, i mantinguin actiu el vincle
amb el mercat laboral organitzats en quatre grans blocs:

M27.1 POLS de persones en risc d’exclusió social tutoritzats per entitats formadores.

M27.2 Enclavaments laborals, plans d’ocupació a l’empresa que tinguin una funció dual  
(formació i treball).

M27.3 Plans d’Ocupació de suport als serveis municipals i obres públiques.

M27.4 Plans d’Ocupació per a dones orientats a projectes o programes que fomentin
l’emprenedoria del municipi en l’economia verda, l’atenció i cura a les persones.

M27.5 Fomentar la contractació de persones aturades de la borsa de treball local per a la 
realització d’aquells serveis i obres que siguin licitades per l’Ajuntament.

M28. Disseny d’accions per garantir llocs de treball.

M28.1 Fomentar la contractació local en aquelles empreses adjudicatàries de contractes 
públics de l’Ajuntament.

M28.2 Impulsar subvencions a la contractació per tal de facilitar la reincorporació de tot el 
personal que estava contractat abans de la pandèmia i per eventuals reforços i ampliacions
quan l’activitat econòmica ho permeti, sempre i quan en el darrer any no hi hagi hagut  
acomiadaments.

- Pla de comunicació i seguiment específic.
- Proporcionar formació gratuïta a l’empresa.

M29. Col·laborar en l’estratègia comarcal de recuperació econòmica, impulsada per la Taula
del Vallès Oriental Avança per poder accedir a més recursos i tenir un millor posicionament.
M30. Millora del servei d’Intermediació Laboral / Borsa de Treball

M30.1 Pla de comunicació específic.

M30.2 Maximitzar el nombre d’ofertes de treball a gestionar.

M30.3 Oferir formació en línia i posar a l’abast d’usuaris recursos per accedir-hi.

M30.4 Unificar l’espai de recerca de feina i club de feina.

M30.5 Formació adaptada a les necessitats de l’empresa.

Emprenedoria social i solidària



Les polítiques de promoció i de suport a una emprenedoria que aposta per centrar les necessitats
de  les  persones  i  el  treball  amb valors  és  essencial  per  garantir  un  canvi  de model  social  i
econòmic. És per això que el pla de treball d’Economia Social i Solidària és més vigent que mai,
per donar resposta a les iniciatives que han sorgit al municipi i a les que puguin sorgir:

M31. Espai Iniciatives i Dinàmiques d’Emprenedoria en Economia Social i Solidària (IDEESS): és
un espai de coworking i de suport a persones emprenedores. Un espai on es vol fomentar la
col·laboració entre autònoms i el coneixement i de les experiències de l’ESS i com incorporar-les.
És un espai vinculat al Punt Cooperatiu impulsat per l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

M32. Foment i suport de cooperatives vinculades a iniciatives ja existents
 Espai Gastronòmic.
 Gestió de Residus i serveis de neteja i manteniments.
 Costura.
 Serveis a domicili.

Pla de suport al comerç i autònoms de serveis
El pla de suport i  acompanyament al comerç contempla dues etapes. La inicial de represa de
l’activitat  on caldrà un acompanyament  informatiu i  d’adopció  de mesures de protecció,  i  una
segona part  cap a meitat  de tardor  i  finals  d’any per  garantir  la  continuïtat  i  la  viabilitat  dels
establiments.

M33.  Diagnosi  i  revisió  de  l’impacte  del  tancament  del  comerç  durant  la  COVID19 i  de
recollida de necessitats a partir de la interlocució amb Unió de Botiguers i sectors.

M34. Impuls d’un pla d’accions per a la reobertura, objectiu cap tancament:

M34.1 Suport en l’adaptació de mesures de protecció de la salut i obtenció d’EPIS.

M34.2 Proporcionar protocols de seguretat i salut als diferents sectors.

M34.3 Impulsar subvencions de suport al comerç i autònoms de serveis per a fer front  
despeses derivades del tancament i baixada de la facturació per la COVID19 (lloguers,  
compra d’EPIS, millores per diversificació de servei…).

M34.4 Impulsar  subvencions  per  a  la  cobertura  de  costos  d’autònoms que  no  hagin  
disposat de les prestacions generals, per a la recuperació de treballadors que tinguin el  
comerç o les micro empreses en condició d’ERTOS per no perdre llocs de treball, així com 
per a la realització de noves contractacions.

M34.5 Impulsar microcrèdits, establir un fons inicial de 50.000€ vinculat a la disposició dels 
fons de contingència municipal per al 2021 amb un màxim de crèdit d’entre 3000€ i 4000€ 
per  establiment  a  tornar  en  2  anys  a  interès  0  mitjançant  un  conveni.  Contemplar  
possibilitat de pròrroga d’1 any més.

M34.6 Promoció de la digitalització: plataforma on-line, programa Digiempren (DIBA).

M34.7 Organització d’un servei de repartiment a domicili compartit.

M34.8 Assessorament tècnic per explotar potencialitats i nous serveis.

M34.9 Diagnosi i  auditoria de les activitats econòmiques comercials,  autònoms i  micro
empreses per analitzar-ne la viabilitat i la perdurabilitat en el temps.

M34.10 Apropar i assessorar en les convocatòries de subvencions d’altres administracions 
(CCAM, Diba...).



M34.11 Campanya  de promoció  del  comerç  local,  aprofitar  el  tancament  dels  centres  
comercials i el retard en la seva obertura. Ara més que mai economia local, comerç local i 
productes de proximitat.

M34.12 Impulsar  campanyes  de  sensibilització  i  de  consum responsable  socialment  i  
orientat a la vinculació del veïnat amb el comerç de proximitat mitjançant reptes que puguin
ser assumits com a petits concursos i jocs familiars.

M34.13 Estratègia de fidelització

M34.13.1 Creació de les targetes moneder d'ús exclusiu al comerç de Montornès 
(moneder.cat)

M34.13.2 Impuls d’un instrument d’intercanvi (moneda local, punts, vals...) que 
permeti fomentar el consum local i de proximitat. També vinculada a les targetes 
moneder locals.

M34.14 Estratègia especifica de recuperació en el camp de la restauració i hosteleria.

M35. Contractació d’un tècnic en Comerç

M36. Col·laborar en la dinamització de la Unió de Botiguers

M36.1 Establiment d’un acord per ser gestors dels serveis vinculats a les targetes 
moneder, i  de les ajudes socials.

M36.2 Establir una estratègia de fidelització de part de la despesa derivada dels convenis 
que l’Ajuntament manté amb entitats socials, culturals i esportives.

M37. Creació  d’un  punt  d’atenció  a  autònoms  i  pimes que  puguin  orientar,  assessorar  i
acompanyar en la tramitació d’ajuts d’altres administracions.

Inversió i contractació pública per a la reactivació econòmica:

En una mirada més local,  des de l’Administració pública es pot  contribuir  a la recuperació de
l’economia global mitjançant  la inversió pública.  Les inversions de millora d’equipaments o via
pública permeten donar resposta a sectors productius que a la vegada generin llocs de treball.

En aquest sentit proposem:

M38. Adquisició dels fons bibliotecaris a les llibreries locals i/o comarcals.

M39. Aplicar  criteris de proximitat  i  de clàusules socials  i  de defensa dels  drets  humans a la
contractació pública.

M40. Mantenir un pla d’inversions anual per a millores de via pública i equipaments.

M41. Mantenir un pla de treball per a les grans inversions del mandat, reformulant el seu abast i
temporalitat d’acord amb la priorització de les necessitats sobrevingudes per la pandèmia.

4 GARANTIA D’ACCÉS A L’HABITATGE

Cal  continuar  exigint  a  l’Estat  i  a  la  Generalitat  el  manteniment  de  mesures  per  evitar
desnonaments i la regulació del preu dels lloguers. A nivell local proposem varies mesures per
donar garanties a tenir un habitatge:

M42.  Contribuir  a  la  baixada de lloguers generalitzada mitjançant  l’establiment  d’una reducció
parcial de la quota que aproximi a un preu de referència recomanat, que tingui per objectiu:.



- Reduir la càrrega econòmica de les famílies amb destí a l’habitatge, aproximant-la al 30-
35% dels ingressos de la unitat de convivència.

- Compensar un percentatge de la reducció aportant una subvenció econòmica directe a la
propietat.

M43. Crear unes bases d’ajuts per al pagament de quotes de lloguer o d’hipoteques, compatibles
amb les d’altres administracions.

M44. Apropar i tramitar ajuts impulsats per altres administracions.

M45. Explorar l’ampliació del conveni de col·laboració amb l’entitat Fundació INVIA per casos de
seguiment social. A banda de cobertura de quotes de lloguer, incorporar seguiment social.

M46. Replantejar  el  punt  d’informació i  assessorament en matèria d’habitatge en col·laboració
amb l’Oficina Comarcal per tal que permeti descarregar els equips de serveis socials, pel que fa
referència a aspectes més jurídics.

M47. Incrementar el parc públic d’habitatge:

M47.1 Nova adquisició d’habitatges i rehabilitació dels mateixos.

M47.2 Fomentar la cessió d’habitatges buits a la Borsa de Mediació a partir de convenis i 
suport a rehabilitació.

M48. Mobilització del parc buit:

Incrementar el seguiment i inspeccions dels habitatges buits per tal de mobilitzar-los en règim de 
cessió al parc públic municipal, aplicant el reglament de conservació.

Les  polítiques  de  promoció  d’habitatge  són  igualment  importants  per  corregir  mancances  del
passat i intervenir en un model de tinença caduc i no adaptat a la realitat socioeconòmica del
nostre municipi,  és per això que proposem la continuïtat  de l’exploració de nous recursos per
fomentar un parc públic al municipi mitjançant:

M49. Impuls de promocions públiques de lloguer assequible o habitatge dotacional amb suport
INCASOL
M50. Incentivar  la  promoció  local  d’habitatge  de  lloguer  assequible  per  part  de  promotors
particulars apropant subvencions tant per a la realització del projecte com per a la promoció, de
les convocatòries de l’INCASOL o l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

M51. Cooperativa  en  règim  de  cessió  d’ús,  com  a  model  alternatiu  i  d’impuls  d’una  cultura
democràtica d’accés a l’habitatge.

5 UN NOU CONCEPTE DE MOBILITAT

La crisi del coronavirus ha demostrat que és possible organitzar la mobilitat de les persones i
mercaderies  d’una  forma molt  més eficient,  començant  de  superar  l’actual  “banalització”  dels
viatges “low cost” de mitjana i llarga distància innecessaris-. Com tampoc cal que tothom vagi
cada dia al despatx, a la fàbrica o a la universitat, com ha posat de manifest l’experiència oblidada
del teletreball, que caldrà mantenir en les condicions adients.

Cal donar prioritat a la mobilitat activa i a la basada en sistemes segurs, comunitaris o compartits
per sobre de la mobilitat individual basada en el vehicle amb motor de combustió. Un nou model
de mobilitat contribuiria a una reducció molt significativa de les emissions contaminants i d’efecte



hivernacle, salvant centenars de vides, contribuint a combatre el canvi climàtic així com una forta
reducció de la despesa energètica i l’accidentalitat viària i les seves fatals conseqüències.

Els municipis són el marc idoni per posar les bases d’aquest nou concepte de mobilitat modificant
la  relació  entre les  persones i  l’urbanisme que organitza  l’entorn  immediat.  Caldrà  pensar  en
ordenar  carrers  per  garantir  un  major  gaudi  i  ampliar  l’espai  destinat  a  la  circulació  de  les
persones, ja sigui en l’actual situació d’alerta sanitària on cal garantir distàncies de seguretat, com
d’ara endavant, on la ciutadania guanyi protagonisme al carrer.

Montornès disposa de molts espais públics de qualitat, però acumula un seguit de dèficits pel que
fa a la seva connexió, ja sigui per la configuració d’alguns carrers o per l’estretor de voreres.
Pacificar el trànsit en diversos punts continua sent una necessitat per garantir la seguretat vial, i és
un responsabilitat compartida.

Cal per això, fer front a aquesta nova situació amb una certa perspectiva per començar una millora
del nucli urbà des del predomini del vianant. Ara és un bon moment per repensar la mobilitat al
municipi.  L’avantatge és que bona part  del nucli  urbà es pot recórrer perfectament a peu, per
accedir a les escoles i equipaments, als espais públics principals i al comerç. Pensem i somniem
el Montornès del futur.

En accions concretes del foment d’una nova mobilitat al municipi destaquen:

M52. L’exigència  a  la  Generalitat  del  desplegament  de  la  línia  de  bus  Vallromanes,
Vilanova, Montornès, Montmeló ja aprovada oficialment

M53. La sol·licitud novament de la línia de bus exprés entre que passa per Montornès

M54. L’establiment de línies d'autobús compartit i sota demanda que connectin els polígons
industrials i els nuclis urbans mitjançant la compatibilitat de la demanda dels treballadors 
que acudeixen a treballar a Montornès amb els que es desplacen fora Montornès.

M55. Tancament de carrers en horaris puntuals per afavorir el trànsit de les persones i el 
reeiximent de establiments d’hoteleria que no tenen terrassa, permetent la seva instal·lació 
en aquest horaris de tancament de carrers a la circulació rodada.

M56. Ampliació temporal d’algunes voreres mitjançant pintura i delimitacions perimetrals  
per tal de facilitar la circulació de persones amb distàncies de seguretat suficients. Valorar 
a posteriori l’impacte de la mesura i decidir si implementar-la de forma definitiva.

M57. Implementació  de  noves  bosses  d’aparcament  que  permetin  compensar  els
tancaments  de  carrers  en  horaris  puntuals,  o  bé  la  reorganització  d’espais  per  a  la
circulació de vianants.

M58. Definició d’itineraris ciclables per garantir la mobilitat en bicicleta o patinet. Aquests 
itineraris formaran part de la xarxa “Vallès Ciclable” que es treballarà a nivell comarcal.

6. DIGITALITZACIÓ COMUNITÀRIA

La digitalització de la societat és una eina fonamental que ha de tenir com a principi la igualtat
d’oportunitats.  La formació i  la  capacitació de la ciutadania,  la  digitalització de la societat  i  el
teletreball, tindran un punt d’inflexió a partir d’aquesta emergència global.

L’accés i  l’ús universal de les xarxes és un dret que ens pertany com a societat.  L’accés i  la
formació en noves tecnologies és fonamental  per  a la  inclusió  social  i  per  això cal  dotar-nos
d’eines per garantir un accés universal i equitatiu.

Per  poder  garantir  una  major  cobertura  de  la  connectivitat  arreu  del  municipi,  proposem  les
següents mesures:



M59. Inversió en modernització de la infraestructura de xarxa informàtica i emmagatzematge de
dades  que  permeti  garantir  el  funcionament  de  l’administració  a  ple  rendiment  amb  la
implementació del teletreball.

M60. Implementació del nou servei de WIFI pública derivada de l’atorgament dels fons europeus
WIFI4Europe, que substituirà la xarxa actual per una de més moderna i major radi de cobertura.

M61. Es tramitaran acords amb empreses proveïdores de connectivitat per tal de garantir una wifi
de connexió mínima que pugui abarcar la majoria del municipi.

M62. Es garantiran connexions per aquells alumnes que per raons socio-econòmiques siguin més
vulnerables, per tal de garantir l’equitat escolar.

M63.  Continuarem el desplegament de la  fibra òptica als  polígons industrials del  municipi  per
donar sortida a les demandes de les empreses, per a que puguin tenir una connectivitat adient
amb el seu posicionament i competitivitat en el mercat.

Un aspecte que es posarà més de manifest atès la previsió de retrocés econòmic serà la facilitació
de relació entre empreses. La simbiosi empresarial, la producció basada en relacions de major
proximitat poden contribuir a la reducció de costos, a mantenir altres activitats presents al municipi
i a la gestió basada en economia d’escala. Per això proposem:

M64. Creació d’un espai virtual que permeti a les empreses compartir coneixement, fer gestions
de forma conjunta i compartir serveis.

Part  de  la  reconversió  i  l’impuls  del  comerç  local  vindrà  sense  cap  mena  de  dubte  via  la
digitalització de l’activitat comercial. Tenir presència a les xarxes mitjançant una web, un compte
de  facebook  o  instagram,  o  també  l’ús  de  serveis  de  missatgeria  com  Whatsapp  són
importantíssims per a la supervivència del comerç front a les grans plataformes mundials.

Resulta vital per al comerç local, donar a conèixer quins serveis, quins productes té el veïnat al
seu abast.  La crisi  del  COVID19 ho ha posat  de manifest,  molts  botiguers i  botigueres s’han
reinventat i han apostat per una atenció on-line i amb serveis addicionals com l’entrega a domicili.
En aquest sentit proposem les següents mesures:

M65. Creació d’un portal de posicionament on-line per a tot el sector d’activitat comercial, serveis,
tallers i instal·ladors, que permeti donar a conèixer l’activitat.

M66. Creació d’un servei de distribució i missatgeria a domicili compartit associat a plataformes de
comerç en línia

Ambdues mesures poden formar part de noves oportunitats laborals. Representen agents actius
treballant  activament  per  donar  a  conèixer  el  comerç  i  a  la  vegada  generant  una  activitat
econòmica en serveis que el comerç per la seva especificitat o bé per raons de costos no hi té
accés.

7. REFORMULACIÓ DEL PAM

L’Ajuntament es compromet a adaptar les nostres prioritats en aquesta nova realitat que haurem
d’afrontar. En aquest sentit, cal adaptar el plan del mandat 2020-2023 posant en primer terme les
mesures d’acció social i de reactivació econòmica que necessitarem per una comunitat que vol ser
cohesionada i inclusiva.



Malgrat és important mantenir un gruix d’inversió pública cara a generar dinàmiques econòmiques
i  seguir  amb  el  desenvolupament  del  municipi,  aquestes  es  veuen  condicionades  per  les
necessitats i la urgència que marca el COVID, així doncs, caldrà replanificar-les i  prioritzar-les
anualment segons la necessitat de l’evolució de la pandèmia, modificant si s’escau el PAM.

Caldrà una revisió del PAM en procés d'elaboració i incorporar els canvis a la redacció definitiva
del mateix, seguint el procés de debat i participació reduït en el temps.

8. PRESSUPOSTOS EN TEMPS DE CRISI

Portem mesos treballant en la proposta de pressupostos, mirant de superar nombroses dificultats.
Just  abans  de  l’inici  d’aquesta  crisi  disposàvem  d’una  proposta  que  recollia  les  actuacions
previstes per un primer any complet del nou mandat municipal. Tot i que la proposta recollia moltes
actuacions ambicioses en àmbits socials, com veníem fent els darrers anys per respondre a les
dificultats dels veïns i veïnes, el cert és que l’impacte d’aquesta crisi ens obliga a replantejar els
objectius i redestinar una part significativa de recursos.

Aquest document sistematitza la voluntat de l’Ajuntament com a institució, de donar una resposta
a l’alçada del que requereix el moment. El resum seria un nou pressupost al servei de la vida i del
bé  comú  (cures,  habitatge,  garanties  alimentàries,  serveis  especials,  atenció  domiciliària,
subministraments,  activitats  d’estiu  educatives  i  culturals,  adquisició  fons  bibliotecaris,
alfabetització digital i accés igualitari, reforçament de les xarxes de solidaritat i cooperació que han
aparegut en aquesta crisi)

Però a més, la situació ens obliga a aixecar la mirada i situar també en la mateixa perspectiva el
pressupost de l’any que ve 2021.

Pressupost 2020

Aquest  pressupost  s’ajustarà  i  garantirà  els  programes  que  s’han  prioritzat  en  el  context
d’emergència front la pandèmia i fins acabar l’any (entre altres: reforçament activitat educativa i
cultural  d’estiu,  manteniment  equipaments  municipals  oberts  a  l’estiu  (biblioteca,  menjadors,
centres cívics, ...), fons públic local (línies d’ajudes a comerç i empresa, plans ocupació), reforç
SAD, alimentació i garanties subministraments, ajudes d'emergència, ajudes lloguers, increment
mesures de neteja d’edificis i parcs i mobiliari infantil...)

Modificació crèdits pressupost 2020. Preveiem també que podem establir noves baixes i altes
dels crèdits fixats, segons prioritats, nous crèdits per romanents de lliure disposició o per part dels
fons d'emergència social que arribin per tal de poder atendre les urgències d’aquest període, les
necessitats dels serveis i els ajustaments en partides d’inversions si s’escau.

Acció Import Inicial 2020 Ampliació

1. Aliments frescos 32.000€ +20.000€

1. Beques escolars 241.000€

1. Menjador social +4.000€

1. Servei Atenció Domiciliària 90.478,26€ +10.000€



1 Reforç personal Serveis Socials (1TS, 1ED, 
1AuxAdm)

+100.000€

1 Equitat a l’escolaritat (cap 6 i 2) +30.000€

1 SIAD i protocols atenció violència masclista +10.000€

1. Contractació servei vetlladores NEES +8.000€

Acció
Import Inicial 
2020

Ampliació

3. Enclavaments laborals 40.000€ +50.000€

3. POLs +140.000€

3. Subvencions a la contractació 10.000€ +30.000€

3. Adequació espais atenció OPEC (Antic Palau:
mobiliari, equips...)

10.000€ +70.000€

3. Pla reobertura comerç (accions dinamització) 20.000€ +20.000€

3. Subvencions al comerç 10.000€ +30.000€

Acció
Import Inicial 
2020

Ampliació

3.4 Mediació Lloguers 0 +50.000€

3.4 Cessió Habitatges 10.000€ +10.000€

3.4 Subvencions habitatge (lloguer i hipoteca) 10.000€ +40.000€

3.4 Adquisició i rehab parc públic (cap 6) 160.000€ +200.000€

3.4 Conveni Fundació INVIA (seguiment social) 0 *pendent

3.4 Reforç personal atenció habitatge 0 40.000€

Acció Ampliació Crèdit

3.1 Atenció a la vulnerabilitat i protecció social 212.000€

3.2 Enfortiment de la salut comunitària

3.3 Recuperació econòmica 300.000€



3.4 Garantia d’accés a l’habitatge 340.000€

TOTAL PLA COVID19 852.000€

DOTATS AMB ROMANENT (MODIFICACIÓ ABRIL) 242.000€

AMPLIACIÓ DE PARTIDES DEDICADES AL COVID (MAIG/JUNY) 100.000€

ADAPTACIÓ PRESSUPOST PLA COVID19 EN PRESSUPOST 
2020

510.000€

Instruments fiscals i pressupostos pel 2021

a) Ordenances Fiscals 2021 (aprovar a setembre-octubre 2020)

Per afrontar el debat de les ordenances fiscals 2021, caldrà fer un anàlisi dels ingressos previstos
a l’exercici en curs i detectar quins àmbits són els que es preveuen una major davallada. L’objectiu
ha de poder ser el manteniment dels ingressos municipals, per fer viable el desplegament de totes
les mesures compreses en aquest acord, compensant algunes de les davallades d’ingressos que
es preveuen.

També caldrà analitzar les sol·licituds de suport per a pagament de tributs que s’hagin rebut durant
l’exercici i comparar-lo amb exercicis anteriors. Per això ens fixem dos objectius:

Elaborar  unes  OOFF  amb  perspectiva  de  fiscalitat  ambiental  i  progressiva  que  alhora
contempli  mesures  per  facilitar  pagaments  (modificar  calendari  fiscal  local  amb  més
fraccionament,  no aplicar interessos demora,  línies d’ajudes),  entenent  que ens trobem en un
escenari de contenció.

Revisió de fiscalitat estudiant els marges atès que les Ordenances Fiscals  nodreixen una
part  molt  important  del  nostre pressupost  (variació entre el  45%-60%),  elaborar convocatòries
d’ajudes per fer front a pagaments, bonificacions i exempcions.....

b) Pressupost 2021.

Haurà de ser un pressupost continuista respecte als objectius introduïts al  2020 centrat en la
reconstrucció social i comunitària, i la dinamització econòmica amb perspectiva de sostenibilitat
ambiental per fer front a l’emergència social que se’ns ve a sobre.

Caldrà  avaluar  despeses  obligades  on  es  preveuen  increments  de  costos  importants  amb la
desinfecció d’espais i equipaments no contemplats en els contractes, sobre tot amb l’inici del curs
escolar. Per tant, caldrà revisar contractes de serveis per adequar a les necessitats actuals i fer
pressupost a partir de pressupost zero per la resta de partides.



Previsió d’adopció de noves mesures en cas de rebrots

És complex avançar-se a una previsió de com pot afectar a Montornès escenaris de futurs rebrots.
A data d’avui (meitat de Juliol de 2020) la situació és continguda i amb una baixa incidència a
l’àrea bàsica Montornès/Montmeló, amb una totalitat de 4 nous casos en els darrers 15 dies. No
obstant, la proximitat amb Barcelona i l’àrea metropolitana, per la situació actual on es recomana
la limitació de moviments, ens fan estar alerta.

Plantejar escenaris de futur i de com i quan aquesta incidència afectarà a Montornès amb major o
menor  severitat  és  imprevisible,  ara  bé,  es  treballa  amb  el  supòsit  que  ja  sigui  per  via  de
recomanacions, o per via de noves mesures més severes, aquests escenaris són probables al
llarg de l’estiu i  la tardor vinent,  per tant,  cal  no abaixar la guàrdia. En cas que les autoritats
competents així ho determinin l’Ajuntament estarà preparat per abordar la situació.

El punt de partida en escenaris de rebrots, resulta de major preparació i coneixement. Totes les
mesures adoptades tant en el moment de confinament i desconfinament, queden documentades i
serien  de nova aplicació  si  la  situació  sanitària  es  tornés a  complicar  amb nous rebrots  que
suposin una transmissió comunitària severa. Es reprendrien segons les indicacions i criteris de les
autoritats sanitàries competents del moment i es valoraria cadascuna en el moment d’aplicació
amb  la  màxima  celeritat  possible  prioritzant  aquelles  que  redueixin  les  aglomeracions  i  que
fomentin el distanciament.

L’Ajuntament disposa d’un major estoc d’EPIS per a la protecció dels treballadors i treballadores
municipals i hi ha una planificació de manteniment de l’estoc mentre el risc de salut no es declari
per controlat o extingit.

L’Ajuntament ha engegat la campanya comunicativa «#Noabaixemlaguardia» amb la que es va
informant  i  indicant  a  la  ciutadania  a  no  relaxar-se  amb  les  mesures  de  distanciament  i  de
protecció amb la higiene de mans i l’ús obligat de la mascareta.

D’altra banda,  amb la mateixa voluntat  de mantenir  un to de tensió informativa,  també s’està
mantenint la comunicació directe amb el comerç local, i especialment amb el sector d’estètica i
restaurador amb un seguiment  del  compliment de les mesures i  horaris  en terrasses,  amb el
recordatori de les mesures vigents, etc. Resulta imprescindible la complicitat de tots els actors i
agents socials del municipi per apel·lar a la responsabilitat individual i col·lectiva.

El  punt  de  major  incidència  en  els  propers  mesos  serà  la  represa  del  curs  escolar  i  el
funcionament davant la incertesa de l’evolució de la situació. La previsió de la Generalitat serà la
d’iniciar el curs de forma presencial, però amb adaptacions a la no presencialitat si la situació
sanitària  ho  requereix.  En  les  previsions  de  funcionament  dels  centres  escolars  es  parla
d’entrades  i  sortides  esglaonades,  de  distribució  dels  espais  de  lleure,  i  d’una  gestió  dels
menjadors adoptant mesures de distanciament i esglaonament. 

S’ha establert una previsió d’actuacions tant amb els centres escolars, com amb el Departament
d’Educació de la Generalitat. La majoria d’escoles disposen d’espais suficients i faran reajustos
tant del programa educatiu com dels espais per donar cabuda als grups. L’Ajuntament ha ofert
també espais municipals propers per complementar les necessitats de les escoles. 

D’altra banda,  resulta molt  útil  l’experiència en l’organització del Casal d’Estiu  2020,  on s’han
establert protocols i espais de coordinació i de treball específicament que garanteixen la salut i la
protecció dels infants que hi participen amb una alta eficàcia i eficiència. Aquesta experiència es
posarà a l’abast de totes les escoles del municipi també.



En aquest context també caldrà treballar amb les AMPES l’organització i el funcionament de les
activitats extraescolars i procurar garantir-ne l’oferta i el funcionament, especialment per als infants
amb majors dificultats socials i econòmiques.

El reforç dels serveis de neteja i desinfecció escolars és una de les aportacions més valuoses i
sostingudes en el temps que caldrà fer.

Finalment mencionar que hi ha una atenció especial en com abordar les necessitats de la nostra
gent gran. De comú acord i diàleg amb les juntes dels Casals d’Avis es treballa de quina manera
es poden anar gestionant les obertures dels espais, però també l’oferta d’activitats, i mirar d’estar
preparats per les diferents situacions que es puguin donar. Els criteris són de màxima prudència i
extremar precaucions al tractar-se del col·lectiu de major risc.
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