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1. Abast 
 
El pla d’acció contra els efectes del coronavirus a Santa Eulàlia de Ronçana abasta tot el 
conjunt d’accions, econòmiques, socials o materials que s’han de dur a terme per tal 
d’aconseguir els objectius que s’han fixat. El pla no es limita a les competències exclusives 
de l’ajuntament sinó que pretén fer front, dins de les seves possibilitats, de totes les 
necessitats de la gent del poble. 
 
El pla pretén cobrir les necessitats que s’han detectat en relació als efectes que ha produït la 
pandèmia Covid-19 a Santa Eulàlia. S’hi inclouen tots els barris, sectors econòmics, entitats 
i agents socials del municipi. 
 
L’abast econòmic, evidentment i malaurada, és limitat. El pressupost que s’hi destinarà puja, 
en primera instància, uns 130.000 €. Aquest import inclou tant despeses directes com 
indirectes, tant les accions ja previstes que es reorientaran com accions noves i també inclou 
l’impacte econòmic que tenen les bonificacions, subvencions o exempcions que s’hi 
proposen. 
 
A nivell temporal el pla d’acció s’inicia el dia 11 de març de 2020 quan l’ajuntament suspèn 
les activitats dels seus equipaments municipals tot seguint les indicacions del Protecció Civil. 
És d’esperar que les accions s’allarguin tot l’any 2020 i algunes fins ben entrat el 2021. El 
punt final del pla no es podrà concretar fins que s’hagi superat o almenys controlat la 
pandèmia, amb l’esperança que durant el proper hivern es pugui trobar una vacuna que hi 
posi remei. 
 
Cal fer esment també a certes accions que no tenen limitació temporal ja que van encarades 
cap a una reconstrucció social o econòmica i no són simplement accions de recuperació. Per 
aquestes propostes es preveu que un cop implantades es mantinguin de manera definitiva. 
 
 

2. Objectius generals 
 
El pla d’acció té una clara vocació de consens. En temps de crisis la unitat és necessària per 
poder ser àgils a l’hora determinar un full de ruta clar per sortir-ne. La unitat, però, ha de 
respectar la pluralitat de les persones i els seus interessos: cal considerar i alhora ponderar 
les necessitats dels diferents sectors de poble per no descuidar-ne cap sense 
sobredimensionar-los tampoc. 
 
Els objectius del pla es poden agrupar en tres blocs, que són: 
 

1. Paliar els efectes sanitaris, socials i econòmics que he generat la pandèmia del covid-
19. 

2. Encarar les accions cap a una nova realitat establint les bases per una reconstrucció 
del teixit econòmic sense limitar-nos a una simple recuperació de l’estat anterior. 

3. Utilitzar l’ajuntament com a palanca per a la recuperació evitant retallades en el 
pressupost municipal. 
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3. Criteris transversals de les accions 

 
Per tal de d’aconseguir els objectius que s’ha fitxat el pla les actuacions que s’hi inclouen 
segueixen els cinc criteris transversals que són: 
 

1. Maximitzar els recursos econòmics disponibles per a l’atorgament d’ajuts econòmics: 
establir criteris d’atorgament en tots els casos i fugir dels ajuts universals. 

2. Limitar les ajudes econòmiques directes a les persones. Per les empreses establir 
bonificacions o subvencions sobre els impostos i/o taxes municipals o ajudes 
materials. 

3. Ser creatius en les accions que es proposin, més enllà dels ajuts econòmics hi ha un 
munt d’accions que poden servir per aconseguir els objectius que s’han proposat. 

4. Determinar accions concretes, directes, mesurables i avaluables per fer el pla tan 
executiu com sigui possible. 

5. Aconseguir un document complet on hi constin tots els ajuts disponibles fent un buidat 
de les línies que han creat altres administracions o fins i tot entitats privades. 

 
 

4. Desenvolupament del pla 
 
El pla és fruit de la colꞏlaboració entre l’ajuntament i els diversos sectors del poble. Des de 
cada regidoria s’ha treballat a nivell tècnic i polític per fer aflorar les necessitats de les 
persones, entitats i empreses del ram i així poder determinar les accions que són més 
necessàries i prioritàries. El pla també inclou les accions que s’han proposat i consensuat per 
part dels quatre grups polítics que formen el ple de l’ajuntament i les aportacions que ha fet 
l’associació de comerciants i serveis ronçana comerç actiu com a entitat especialment 
afectada per la crisis. 
 
Les 66 mesures que determina el pla, un cop aquest hagi estat aprovat, es traslladaran a les 
diferents àrees de l’ajuntament per a la seva implantació. En cas que sigui necessari algun 
ajustament en qualsevol de les accions proposades se'n donarà compte a la comissió de 
seguiment del pla. 
 
Es crea una comissió de seguiment del pla que estarà formada pels representants que 
designin cadascun dels quatre grups polítics representats al plenari de l’ajuntament. En la 
comissió de seguiment s’hi podran aportar les opinions, comentaris i propostes de totes 
aquelles entitats o persones que es considerin directament afectades per la crisis sanitària o 
les seves conseqüències. 
 
Es preveu que la comissió de seguiment es reuneixi, com a mínim, una vegada durant la 
tardor del 2020 i una altra durant l’hivern 2020 - 2021. En tot cas, la convocatòria de reunions 
de seguiment serà variable en funció de l’evolució de la pandèmia i els seus efectes tan 
sanitaris com econòmics o socials. 
 
Durant l’any 2021 en principi s’haurà de fer el tancament i avaluació del pla d’acció per 
extreure’n les conclusions oportunes. 
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5. Accions per àmbit 
 
El pla d’acció concreta 24 mesures d’emergència i 42 d'execució. Les actuacions d’urgència 
s’han definit com aquelles que s’han dut a terme des de l’inici de la pandèmia degut a la seva 
necessitat urgent. Són totes aquelles mesures que donen suport principalment a les persones 
amb més necessitats i també al sector sanitari i assistencial que és el que ha generat més 
activitat durant les primeres setmanes de la crisis. 
 
Les accions s’han agrupat en tres grans àmbits: social, de promoció econòmica i cultural i 
educatiu. Dins del primer grup hi ha les mesures amb un objectiu social, tan d’igualtat, de 
benestar com de cohesió. En l’apartat de promoció econòmica s’hi agrupen les accions de 
suport i reconstrucció als sectors productius, primari, industrial i, sobretot, comercial i de 
serveis. Les accions que s’inclouen en el grup cultural i educatiu són totes aquelles que tenen 
a veure tant amb l’ensenyament reglat o obligatori com en la resta de docència i també les 
relacionades amb l’àmbit cultural i festiu.  
 
Per cada actuació s’ha fet una fitxa que inclou el títol, la seva classificació, l’abast econòmic, 
l’horitzó temporal, l’objectiu a aconseguir i la seva descripció. 
 
 

a. Accions d’emergència 
 
El pla inclou 24 accions d’emergència que s’han agrupat en els tres àmbits que s’han indicat 
anteriorment i que són les d’abast social, les de promoció econòmica i les culturals i 
educatives.  
 
 

i. Accions d’abast social 
 
Les 18 accions d’emergència d’abast social són les que s’expliquen a continuació. 
 
 
Seguiment específic i continuat de les persones de més de 65 anys 
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 0,00 € 
Termini d’execució: març 2020- maig 2020 
Objectiu a aconseguir: Conèixer de primera ma l’estat de les persones grans tan anímic com 
de salut, així com les seves necessitats. 
 
S'ha contactat amb totes les persones de més de 65 anys del poble de manera telefònica en 
diverses ocasions. S'ha fet a través de personal municipal de diverses àrees. Seguiment 
especial a aquelles que viuen soles i tenen necessitats econòmiques o assistencials 
 
Ajuts d'urgència social 
Acció de tipus econòmic 
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Valoració econòmica: 9.000,00 € 
Termini d’execució: Any 2020 
Objectiu a aconseguir: Cobrir les necessitats bàsiques de les persones amb menys recursos. 
 
S'incrementa la dotació prevista inicialment per l'any 2020 destinada a ajuts d'urgència social. 
Inclou els ajuts per combatre la pobresa energètica així com ajuts per inscripció a casals 
d'estiu. 
 
Servei d'atenció domiciliària per a la gent gran 
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 7.000,00 € 
Termini d’execució: Any 2020 
Objectiu a aconseguir: Dotar el servei d’atenció domiciliària a les necessitats que sorgeixen 
arran de les mesures imposades per combatre la pandèmia. 
 
Incrementar el servei d'assistència domiciliària, suplementar el servei d'àpats a domicili 
d'Apindep i porta'm i cobrir les necessitats de la gent gran amb problemes d'autonomia. Inclou 
també el servei de teleassistència local (aparells per les persones soles) 
 
Garantir les beques menjador pels infants 
Acció de tipus econòmic 
Valoració econòmica: 0,00 € 
Termini d’execució: març 2020 - juny 2020 
Objectiu a aconseguir: Assegurar que les persones beneficiàries d’una beca menjador poder 
seguir fent ús de l’ajut durant el període de confinament. 
 
Garantir les beques menjador durant el confinament a través de targetes moneder mantenint 
l'import assignat. L'ajuntament ha gestionat el repartiment de les targetes, el cost econòmic 
el suporta el consell comarcal a través de l'aportació de la Generalitat 
 
Donar suport a la xarxa de voluntariat SERSolidària 
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 0,00 €  
Termini d’execució: març 2020 - juny 2020 
Objectiu a aconseguir: Impulsar iniciatives socials particulars que treballen en benefici dels 
afectats per la pandèmia 
 
Suport continuat per part de l'equip de benestar social i coordinació amb la resta de suport a 
les persones que es presta per part de l’ajuntament, com per exemple trucades diàries o 
setmanals per part de psicòlogues.  
 
Ampliació del termini de pagament de taxes i impostos municipals 
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 0,00 € 
Termini d’execució: abril 2020 a desembre 2020 
Objectiu a aconseguir: Flexibilitzar les obligacions tributàries de les persones de Santa 
Eulàlia. 
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Es modifica el calendari fiscal municipal ampliant el període de pagament en fase voluntària 
de certs impostos municipals i es fa difusió de les opcions de fraccionament i ajornament de 
què disposa la ciutadania 
 
Serveis de desinfecció a la via pública i equipaments municipals  
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 2.500,00 € 
Termini d’execució: març 2020 a juny 2020  
Objectiu a aconseguir: Incrementar la seguretat d’ús tant de la via pública com dels 
equipaments municipals 
 
Contractació d'un servei de neteja i desinfecció dels llocs més concorreguts i amb més risc 
del poble així com de certs equipaments municipals. Les neteges es fan en funció de l’ús de 
l’espai públic i els equipaments i de la disponibilitat pressupostària. 
 
Incrementar el suport a l'associació de voluntaris de protecció civil 
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 4.000,00 € 
Termini d’execució: abril 2020 a desembre 2020 
Objectiu a aconseguir: Facilitar la tasca en benefici del poble que fa l’entitat de voluntaris de 
protecció civil. 
 
Increment de la dotació econòmica del conveni entre l'ajuntament i l'entitat de protecció civil, 
increment de la colꞏlaboració entre l'entitat i les àrees de serveis socials i policia de 
l'ajuntament 
 
Campanya de comunicació i informació sobre l'emergència sanitària 
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 1.000,00 € 
Termini d’execució: març 2020 a desembre 2020 
Objectiu a aconseguir: Aconseguir una bona comunicació, que sigui clara i universal, sobre 
els efectes produïts per la pandèmia de la Covid-19 
 
Campanya de comunicació a través del lloc web de l'ajuntament, l'aplicació corporativa i les 
xarxes socials fent difusió tan dels comunitats oficials de l'ajuntament com d'altra informació 
d'abast i interès pel poble. 
 
Edició del decàleg per superar el confinament 
Acció de tipus material 
Valoració econòmica: 0,00 € 
Termini d’execució: març 2020 
Objectiu a aconseguir: Oferir suport psicològic a les persones de Santa Eulàlia en la fase més 
estricta del confinament. 
 
Elaborar una de suport psicològic redactada per l'ajuntament amb l'objectiu de fer més fàcil el 
confinament obligat per la pandèmia 
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Campanya de captació d'impressores 3D 
Acció de tipus material 
Valoració econòmica: 0,00 € 
Termini d’execució: març 2020 
Objectiu a aconseguir: Colaborar en campanyes supramunicipals de participació ciutadana 
en suport del sector sanitari en la fase de la pandèmia en que està més desbordat. 
 
Es fa un campanya local en coordinació amb d'altres campanyes similars que es fan arreu del 
territori per localitzar persones o empreses que disposin d'impressores 3D i les vulguin posar 
al servei de la producció de peces i eines necessàries pel personal sanitari 
 
Campanya de captació de màscares de submarinisme per l'hospital de Granollers 
Acció de tipus material 
Valoració econòmica: 0,00 € 
Termini d’execució: març 2020 
Objectiu a aconseguir: Colaborar en campanyes supramunicipals de participació ciutadana 
en suport del sector sanitari en la fase de la pandèmia en que està més desbordat. 
 
El municipi s'adhereix a una campanya per a captació de màscares de submarinisme per a 
l'hospital de Granollers. S'instalꞏla un punt de recollida la costat de l'oficina de la policia local 
i se'n recapten més de 20 en una setmana 
 
Campanya felicitem l'aniversari 
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 0,00 € 
Termini d’execució: abril 2020 a maig 2020 
Objectiu a aconseguir: Millorar l’estat anímic de la població en general i aquella que fa anys 
en particular. 
 
Creació d'una campanya en colꞏlaboració amb protecció civil per felicitar els aniversaris dels 
infants i la gent més gran. Les accions s'acaben ampliant a recorreguts pel poble del personal 
d'emergències (protecció civil i policia local) en suport i agraïment a tots aquells professionals 
del sector sanitari i assistencial. 
 
Xarxa de cosidores  
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 0,00 € 
Termini d’execució: abril 2020 a maig 2020 
Objectiu a aconseguir: Donar suport a les iniciatives ciutadanes que sorgeixen per colꞏlaborar 
amb el sector sanitari. 
 
Es dóna suport a un grup de 13 voluntàries per cosir bates de protecció amb bosses de plàstic 
 
Cessió vehicle elèctric municipal al centre d'assistència primària 
Acció de tipus material 
Valoració econòmica: 500,00 € 
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Termini d’execució: març 2020 a maig 2020 
Objectiu a aconseguir: Colꞏlaborar de manera directa amb els serveis sanitaris del poble. 
 
Se cedeix el vehicle elèctric municipal al centre d'assistència primària per tal que pugui 
agilitzar les atencions domiciliàries 
 
Punt d'atenció específic a les persones i empreses per fer front als efectes produïts per 
la pandèmia del Covid 19 
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 0,00 € 
Termini d’execució: juny 2020 a 2021 
Objectiu a aconseguir: Establir un canal directe d’informació per la ciutadania que hagi estat 
afectada d’una manera directa i concreta per la pandèmia. 
 
El punt d’atenció haurà de permetre centralitzar tots els ajuts econòmics de diferents 
administracions destinats a famílies i empreses. Iniciar-lo telemàticament i, si hi ha recursos, 
implementar-lo físicament dins dels serveis de l’OAC 
 
Punt virtual de propostes de mesures per combatre els efectes del Covid 19 
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 0,00 € 
Termini d’execució: juny 2020 a 2021 
Objectiu a aconseguir: Fomentar la participació ciutadana a l’hora d’establir mesures per 
superar la crisis provocada per la pandèmia 
 
Crear un punt per la presentació per part de la ciutadania de propostes d’accions per fer front 
als efectes produïts per la crisis, per rebre totes les propostes que la gent del poble proposi. 
 
Adequar i habilitar la comissió de barris per la transmissió d'informació 
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 0,00 € 
Termini d’execució: juny 2020 a 2021 
Objectiu a aconseguir: Establir un canal de comunicació directa amb els barris en relació als 
efectes produïts per la pandèmia. 
 
Per tal d'informar d’una manera periòdica de les necessitats i inquietuds que suscita aquesta 
nova situació sociosanitària i esdevinguin uns interlocutors eficaços per reconèixer a fons la 
realitat del municipi també en aquest aspecte. 
 
 

ii. Accions de foment i promoció econòmica 
 
A nivell de promoció econòmica, el pla contempla 3 accions d'emergència. Són les següents. 
 
 
Campanya "el mercat dels dissabtes a casa" 
Acció de tipus serveis 
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Valoració econòmica: 0,00 € 
Termini d’execució: abril 2020 a maig 2020 
Objectiu a aconseguir: Promoure el manteniment de l’activitat econòmica dels paradistes del 
mercat setmanal. 
 
Es fa una campanya per mantenir el consum en el mercat municipal facilitant recursos digitals 
als paradistes perquè pugui oferir els seus productes a través de canals adequats a la situació 
de confinament. 
 
Adaptació de la fira lliga't a la terra  
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 1.500,00 € 
Termini d’execució:  abril 2020 
Objectiu a aconseguir: Dur a terme una de les fires més populars que es fan durant l’any de 
manera adequada a la situació provocada per la pandèmia. 
 
S'adapta la fira lliga't a la terra per poder mantenir el compromís adquirit tan amb els 
productors com amb els consumidors a través d'un servei de repartiment a domicili 
 
Adaptació del mercat setmanal per la seva reobertura 
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 600,00 € 
Termini d’execució: maig 2020 
Objectiu a aconseguir: Oferir el servei de mercat ambulant amb seguretat i adaptat a les 
mesures sanitàries fixades per la normativa. 
 
Es duen a terme diverses accions, la instalꞏlació d’un cartell informatiu pels consumidors i 
distribució de normes seguretat als paradistes. També s’instalꞏla un wc portàtil per paradistes. 
 
 

iii. Accions de caràcter cultural i educatiu 
 
Les 3 accions d’emergència en l’àmbit cultural i educatiu són les que segueixen. 
 
Facilitar la connexió per poder estudiar des de casa  
Acció de tipus material 
Valoració econòmica: 500,00 € 
Termini d’execució: abril 2020 a maig 2020 
Objectius a aconseguir: Colꞏlaborar amb el departament d’educació per tal de possiblitar la 
continuïtat del curs escolar. 
 
Repartiment de 30 ordinadors i també de kits de connexió per tal que l'alumnat de les escoles 
d'ensenyament obligatori disposi de les eines necessàries per seguir el curs des de casa. S'hi 
inclou també el suport a les persones grans estudiants 
 
Exempció de quotes tan de l'escola bressol com dels cursos culturals i educatius de la 
fàbrica durant l’estat d’alarma 
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Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 1.000,00 € 
Termini d’execució: març 2020 a juliol 2020 
Objectiu a aconseguir: Minimitzar l’impacte econòmic dels serveis municipals a les persones 
que en fan ús, durant la fase d’estat d’alarma. 
 
Mentre no es reprenguin els serveis es paralitzen els cobraments de les quotes mensuals per 
aquelles persones que en fan ús habitualment. 
 
Campanya som la resistència 
Acció de tipus material 
Valoració econòmica: 1.500,00 € 
Termini d’execució: maig 2020 
Objectiu a aconseguir: Pujar la moral i fer una mica més amena la situació de confinament 
obligat pels infants del poble. 
 
Repartiment a través de l’associació de voluntaris de protecció civil de 1500 lots amb material 
escolar per infants i adolescents de Santa Eulàlia. 
 
 
 
 
 
 

b. Accions per la reconstrucció 
 
El pla inclou 42 accions de reconstrucció que s’han agrupat en els tres àmbits que s’han 
indicat anteriorment i que són les d’abast social, les de promoció econòmica i les culturals i 
educatives.  
 
 

i. Accions d’abast social. 
 
El detall de les 17 accions adreçades a la reconstrucció social és el següent. 
 
 
Dotar una bossa d’ajuts per habitatge  
Acció de tipus econòmic  
Valoració econòmica: 5.000,00 €  
Termini d’execució: 2020 - 2021 
Objectiu a aconseguir: Evitar la pèrdua de l’habitatge de residència habitual pels efectes que 
hagi pogut causar el Covid 19 en el si de les persones o famílies.  
 
Fer una línia específica dins dels ajuts d'emergència social i dotar-lo amb els recursos 
econòmics indicats. Cal determinar les bases de la línia d’ajuts per concretar les condicions 
d’accés i els topalls econòmics. 
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Servei seguiment telefònic taller qualitat vida i memòria  
Acció de tipus serveis  
Valoració econòmica: 7.000,00 €  
Termini d’execució: març 2020 - desembre 2020  
Objectiu a aconseguir: Mantenir l’atenció a la gent gran adaptant els serveis que s’ofereixen 
a les limitacions que imposa la pandèmia. 
 
Contractar un servei extern, professionalitzat i específic per fer aquest seguiment i el 
seguiment concret que se'n derivi. 
 
Incrementar suport al banc d'aliments  
Acció de tipus econòmic  
Valoració econòmica: 1.000,00 € 
Termini d’execució: Any 2020 
Objectiu a aconseguir: Dotar de més recursos al banc d’aliments per tal de poder cobrir 
l’increment de demanda que pugui produir la pandèmia. 
 
Aportar els recursos necessaris al banc d’aliments per poder atendre a la ciutadania 
necessitada 
 
Punt de trobada periòdic amb el CAP  
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 0,00 €  
Termini d’execució: 2020 - 2021  
Objectiu a aconseguir: Tenir una bona comunicació entre el departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament per tal de preveure i anticipar eventuals situacions 
crítiques. 
 
Mantenir trobades o reunions, presencials o virtuals amb els responsables dels serveis del 
departament de Salut de la Generalitat amb impacte directe al poble com són el personal del 
centre d'assistència primària, les persones i òrgans que els dirigeixen. En cas que sigui 
necessari, incorporar el personal directiu de l’hospital de Granollers per fer el seguiment i 
vetllar perquè hi hagi els recursos adequats en l’assistència domiciliària de persones 
vulnerables o afectades per la Covid 19. 
 
Suport a les entitats dedicades al benestar social  
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 5.000,00 € 
Termini d’execució: Any 2020 
Objectiu a aconseguir: Facilitar la tasca de les entitats del tercer sector que tenen impacte a 
Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
Establir un canal de comunicació específic amb Apindep, Càritas, residències d’avis i 
qualsevol altre entitat que pugui ajudar a la ciutadania amb dificultats per tal de conèixer les 
seves necessitats i colꞏlaborar-hi des de l’Ajuntament dins les mesures de les possibilitats de 
cadascú. 
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Consolidar la xarxa SERSolidària   
Acció de tipus serveis  
Valoració econòmica: 1.000,00 €  
Termini d’execució: Any 2020 - 2021 
Objectiu a aconseguir: Donar suport a la xarxa de persones que ha format SERSolidària 
durant la fase d’emergència de la pandèmia per tal d’intentar consolidar-la. 
 
Dotar d’estructura legal a la xarxa de voluntariat SERSolidària en contacte sempre amb l’equip 
de benestar social de l’ajuntament de Santa Eulàlia. Promocionar la seva formació a través 
dels serveis que ofereix creu roja Catalunya. 
 
Campanya contra violència de gènere  
Acció de tipus serveis  
Valoració econòmica: 1.000,00 € 
Termini d’execució: Anys 2020 i 2021 
Objectiu a aconseguir: Limitar dins els possible l’increment de casos de violència de gènere 
que es puguin produir arran del confinament. 
 
Augmentar la informació per la prevenció estructural de la violència de gènere amb una 
campanya local ininterrompuda i accions informatives periòdiques i constants 
 
Creació d’un Centre local d’emergències  
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 0,00 €  
Termini d’execució: Any 2020 - sense fi 
Objectiu a aconseguir: Disposar d’una eina àgil i flexible de coordinació municipal en casos 
d’emergències. 
 
Actualització i si cal ampliació dels plans d'emergència i concreció de les persones, entitats i 
serveis que n'han de formar part així com de les seves funcions. Intentar formalitzar-ho en el 
ROM 
 
Millorar la mobilitat per fer-la més segura 
Acció de tipus material 
Valoració econòmica: 4.500,00 € 
Termini d’execució: Any 2020 - sense fi 
Objectiu a aconseguir:  Dotar de més espai per vianants, per afavorir una mobilitat segura 
també davant el risc de contagi. 
 
Dins del possible, adaptar voreres, calçades o camins, sobretot a curt termini, per garantir la 
seguretat sanitària (ampliar voreres quan sigui possible, senyalització, adaptació de camins i 
senders, etc.). També senyalitzar les voreres més concorregudes per garantir distància social. 
Cal estudiar les actuacions en funció del seu ús segons si és comercial, escolar, residencial, 
recreatiu, etc. 
 
Adequació de noves petites zones d'estada en equipaments i zones verdes 
Acció de tipus material 
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Valoració econòmica: 5.000,00 € 
Termini d’execució: Any 2020 - sense fi 
Objectiu a aconseguir: Reduir l’ús dels parcs més grans i concorreguts del poble per disminuir 
possibilitats de contagi. 
 
Crear petites zones d’estada amb bancs, taules de pícnic o fanals en els espais 
d'equipaments dels diferents barris i també en zones verdes. 
 
Retolació parcs i jardins amb recomanacions covid  
Acció de tipus material 
Valoració econòmica:  500,00 € 
Termini d’execució: Anys 2020 i 2021 
Objectiu a aconseguir: Millorar la informació de les mesures a prendre per tal de minimitzar el 
risc de contagis. 
 
Retolar provisionalment els parcs i jardics amb recomanacions per prevenir la transmissió del 
covid 19 
 
Homenatges i reconeixements 
Acció de tipus serveis  
Valoració econòmica: 500,00 € 
Termini d’execució: Anys 2020 i 2021 
Objectiu a aconseguir: Oferir acompanyament a les persones que han patit una pèrdua 
propera i donar suport a les persones que més s’han implicat en el control de la pandèmia i 
els seus efectes. 
 
Impulsar quan la situació social i d'alarma ho permeti, homenatges a gent que hagi mort i 
accions institucionals de reconeixements a professionals i voluntaris que hagin treballat i 
continuarà treballant per fer front als efectes de la crisis provocada per la pandèmica 
 
Proporcionar equips de protecció individual a qui faci ús dels equipaments municipals
  
Acció de tipus material  
Valoració econòmica: 5.000,00 €  
Termini d’execució: abril 2020 - sense fi  
Objectiu a aconseguir: Fer ús dels equipaments municipals amb seguretat 
 
Entrega d'equips de protecció individual (EPIs) per poder fer ús dels equipaments municipals 
amb seguretat segons defineixin els plans de reobertura que s’han redactat per cada 
dependència. 
 
Formar agent cívic i policia local per informar de mesures de distanciament i 
autoprotecció 
Acció de tipus  serveis 
Valoració econòmica: 0,00 €  
Termini d’execució: Anys 2020 i 2021 
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Objectiu a aconseguir: Poder informar a la ciutadania de manera 
correcta i concreta de les noves mesures de comportament social a dur a terme. 
 
Formar de manera continuada l'agent cívic i els agents de policia perquè puguin controlar les 
mesures de distanciament social i autoprotecció 
 
Fomentar la digitalització dels tràmits municipals  
Acció de tipus serveis  
Valoració econòmica: 0,00 €  
Termini d’execució: Any 2020 - sense fi  
Objectiu a aconseguir: Garantir l’accés telemàtic a tots els tràmits i serveis municipals  per 
eliminar la dependència de la presencialitat a les oficines municipals  
 
Millora de la informació de la pàgina web i simplificació dels tràmits telemàtics per reduir la 
presencialitat a la casa consistorial i permetre consolidar el teletreball entre els treballadors 
de l'ajuntament formant-los si és necessari en l'àmbit TIC 
 
Avaluació del pla d'acció contra els efectes provocats pel Covid 19  
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 0,00 €  
Termini d’execució: Anys 2020 i 2021 
Objectiu a aconseguir: Fer un seguiment al pla d’acció per la seva adaptació en cas que sigui 
necessari. 
 
Avaluació de les mesures que es duen a terme durant el confinament i preparació dels 
protocols per futures situacions d'alarma. 
 
Difusió del Pla d'Acció amb una petita campanya de comunicació  
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 500,00 € 
Termini d’execució: juny 2020 - desembre 2020  
Objectiu a aconseguir: Comunicar de manera transparent i eficaç tan el pla d’acció com el seu 
desenvolupament. 
 
Mirar de definir aquest pla dins una campanya comunicativa a través de disseny gràfic, 
publicacions a la web i algun suport imprès, si cal 
 
 

ii. Accions de foment i promoció econòmica 
 
Les 21 accions encaminades al foment i la promoció econòmica són les que es llisten a 
continuació. 
 
 
Bonificació del cost d'ocupació de via pública per les terrasses dels bars i restaurants 
Acció de tipus econòmic 
Valoració econòmica:  500,00 € 
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Termini d’execució: Any 2020 
Objectiu a aconseguir: Facilitar l’activitat a bars i restaurants en el moment en què tenen més 
limitat el seu desenvolupament. 
 
En relació a la taxa d’ocupació de la via pública, es bonifica els que ja han pagat, els que ho 
demanin de nou no se'ls cobrarà. 
 
Adquisició d'equips de protecció individual pels comerços i serveis locals  
Acció de tipus econòmic 
Valoració econòmica: 3.500,00 € 
Termini d’execució: Any 2020 
Objectius a aconseguir: Facilitar als comerços i serveis la seguretat tant per ells com pels 
seus usuaris o consumidors 
 
Ajut econòmic per la central de compres que està fent RCA per comprar EPIs pels comerços 
del poble 
 
Oferir a comerços i serveis vals de TAD sense cost per l'usuari pels clients dels seus 
associats  
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 5.000,00 € 
Termini d’execució: Any 2020 
Objectius a aconseguir: Oferir un servei de dinamització pels comerços i serveis del poble. 
 
Utilitzar la menor despesa durant els mesos del confinament per crear-ne una de major quan 
hi hagi llibertat de moviments: oferim el servei a RCA i la taxista que ens fa el servei de TAD 
no baixa facturació anual 
 
Campanya de sensibilització i potenciació del comerç local  
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 500,00 € 
Termini d’execució: juny 2020 a març 2021  
Objectius a aconseguir: Fomentar l’accés i l’ús al comerç de proximitat. 
 
Intentar sumar-se la campanya marc que es farà des de la Diputació o bé proposar la creació 
d'una campanya pròpia a nivell de poble 
 
Impuls del mercat setmanal amb productors locals  
Acció de tipus serveis  
Valoració econòmica: 0,00 €  
Termini d’execució: juny 2020 a desembre 2020 
Objectius a aconseguir: Fomentar l’accés dels productors locals al mercat setmanal, tant per 
promocionar els seus productes com el propi mercat. 
 
Oferir bonificacions/subvencions a la instalꞏlació de parades al mercat pels comerços locals 
 
Foment del suport al comerç local  
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Acció de tipus econòmic 
Valoració econòmica: 6.000,00 € 
Termini d’execució: Any 2021 
Objectiu a aconseguir: Fomentar accions de suport al comerç local. 
 
Descomptes en l'IBI del 2021 als propietaris que facin rebaixes en els lloguers dels locals a 
empreses que han tancat per COVID 
 
Incloure a la APP de l'ajuntament les empreses i comerços per incentivar la compra 
online 
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 1.050,00 € 
Termini d’execució: Any 2020 - sense fi 
Objectiu a aconseguir: Afavorir l’accés al comerç local a través de nous canals de 
comunicació. 
 
Afegir el mòdul Directori de Recursos Geolocalitzats,d'incloure 256 empreses i 
comerços,queda exclosa la càrrega d'imatges. 
 
Bonificació de la taxa de residus per l'any 2021 pels comerços i empreses que han 
hagut de tancar  
Acció de tipus econòmic 
Valoració econòmica: 10.000,00 € 
Termini d’execució: Any 2021 
Objectiu a aconseguir: Limitar l’impacte dels tributs municipals als comerços i serveis durant 
la fase de confinament. 
 
compensar cost servei no utilitzat l'any 2020: 1/4 part de la quota. Cal estudiar-ne la viabilitat 
a nivell jurídic i com s’instrumentalitza 
 
Ajut per fer front al pagament del lloguer dels locals comercials  
Acció de tipus econòmic 
Valoració econòmica: 5.000,00 € 
Termini d’execució: Anys 2020 i 2021 
Objectiu a aconseguir: Donar suport als llogaters de locals comercials per fer front al cost 
d’arrendament durant la fase de confinament. 
 
Cal concretar les bases, import màxim, termini de vigència de l'ajut, import de la convocatòria 
 
Finestreta única de tramitació d'ajuts per a empreses i professionals  
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 0,00 € 
Termini d’execució: Anys 2020 i 2021 
Objectiu a aconseguir: Facilitar la tramitació administrativa amb l’ajuntament per totes 
aquelles empreses i professionals que n’hagin de fer ús. 
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Oferir un assessorament a empreses, serveis i comerços 
alhora de tramitar les diferents ajuts o subvencions tan de l'ajuntament com de la Generalitat 
o la Diputació de Barcelona 
 
Promoció de comerços i serveis a través de nous canals de distribució, digitalització i 
presència a fires 
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 2.000,00 € 
Termini d’execució: Any 2020 
Objectiu a aconseguir: Fomentar la difusió dels productes i serveis que s’ofereixen a nivell 
local. 
 
Crear o utilitzar eines de promoció i canals de distribució oferts per entitats supramunicipals 
a nivell de Diputació de Barcelona o Generalitat de Catalunya, Incloure a les empreses en el 
Marketplace que està previst que es faci des del Consell Comarcal del Vallès Oriental per fer 
més visible la seva empresa 
 
Ajut per fer front a les despeses fixes en comerços i serveis que han hagut de tancar 
Acció de tipus econòmic 
Valoració econòmica: 5.000,00 € 
Termini d’execució: Anys 2020 i 2021 
Objectiu a aconseguir: Donar suport específic per aquelles activitats més afectades durant la 
fase de confinament. 
 
Cal concretar les bases i els criteris a incloure, l’import màxim dels ajuts per persona, el termini 
de vigència de l'ajut, import de la convocatòria. 
 
Reduir la taxa d'ocupació de la via pública dels paradistes pels dies que no han pogut 
fer l'activitat 
Acció de tipus econòmic 
Valoració econòmica: 500,00 € 
Termini d’execució: Any 2020 
Objectiu a aconseguir: Reduir la pressió fiscal de l’ajuntament cap als paradistes 
 
Per equiparar aquest tipus d'ocupació de la via pública de manera semblant al que es va fer 
en la taxa per taules i cadires. Caldrà estudiar-ne la legalitat i la tramitació administrativa. 
 
Mantenir certa facturació a les empreses de serveis contractades per l’ajuntament 
Acció de tipus econòmic 
Valoració econòmica: 500,00 € 
Termini d’execució: Any 2020 
Objectiu a aconseguir: Minimitzar l’impacte que podria tenir una reducció de l’activitat per part 
de l’ajuntament. 
 
En el cas dels serveis que es presten relacionat amb el mercat setmanal, els serveis de taxi, 
neteja i control contractar serveis alternatius a dur a terme en breu per no baixar facturació 
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Execució del pressupost municipal d'inversions previst 
per l'any 2020 
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 0,00 € (les inversions ja disposen de pressupost propi) 
Termini d’execució: Any 2020 
Objectiu a aconseguir: Fer servir el pressupost de l’ajuntament com a palanca dinamitzadora 
de l’activitat econòmica del municipi. 
 
Executar el capítol 6 del pressupost municipal (inversions) per tal de no paralitzar els sectors 
locals que s'executaran les obres o serveis 
 
Pagament immediat de factures a personal autònom i PIMES 
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 0,00 € (els subministraments i serveis ja disposen de pressupost propi) 
Termini d’execució: Any 2020 
Objectiu a aconseguir: Proporcionar liquiditat a les empreses i autònomes contractades per 
l'ajuntament. 
 
Tramitació accelerada del pagament de les factures dels professionals que presten serveis, 
subministraments o obres a l'ajuntament 
 
Priorització de proveïdors locals en els subministraments, serveis i obres que 
requereixi l'ajuntament  
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 0,00 €  
Termini d’execució: Any 2020 - sense fi 
Objectiu a aconseguir: Dinamitzar les empreses locals. 
 
Centralitzar les compres, sempre que es pugui, en els comerços locals, colꞏlaborant amb 
Ronçana Comerç Actiu i al sector empresarial del municipi, polígon inclòs 
 
Fomentar l'adquisició de vals per compres en comerços o serveis locals  
Acció de tipus econòmic 
Valoració econòmica: 5.000,00 € 
Termini d’execució: Anys 2020 i 2021 
Objectiu a aconseguir: Dinamitzar els comerços locals i arrelar el consum de la gent de Santa 
Eulàlia al poble. 
 
Fer una primera aportació: en un val de 20 eur, l'ajuntament n'aporta 3 i al ciutadà li costa 17, 
en un de 50 l'ajuntament aporta 5, etc. 
 
Assessorament actiu a empreses i entitats per promoure la reactivació de l'activitat 
econòmica  
Acció de tipus econòmic / serveis 
Valoració econòmica: 2.000,00 € 
Termini d’execució: Anys 2020 i 2021 
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Objectiu a aconseguir: Dotar d’eines eficaces a les empreses i 
entitats a fi de reactivar la seva activitat econòmica. 
 
Oferir un servei específic per empreses per donar assessorament i suport en les adaptacions 
i reorientacions dels negocis. 
 
Suport al sector comercial i de serveis del poble  
Acció de tipus econòmic 
Valoració econòmica: 872,00 € 
Termini d’execució: Any 2020 
Objectiu a aconseguir: Implulsar l’autoorganització dels comerços i serveis municipals a 
través de l’associació que hi ha constituida. 
 
Redactar i aprovar una addenda al conveni regulador de la subvenció a l'associació de 
comerciants "Ronçana Comerç Actiu" per la dinamització de la central de compres que s’ha 
posat en marxa en motiu de la crisi del Covid-19. 
 
Facilitar papereres a comerços i serveis per rebuig de mascaretes i guants 
Acció de tipus material 
Valoració econòmica: 1.000,00 € 
Termini d’execució: Anys 2020 i 2021 
Objectiu a aconseguir: Millorar la seguretat en la utilització del comerços i serveis de santa 
Eulàlia 
 
Facilitar papereres a comerços i serveis del municipi per recollir mascaretes i guants i poder-
los tractar correctament 
 
 

iii. Accions de caràcter cultural i educatiu 
 
El detall de les 3 accions adreçades de caràcter cultural i educatiu que inclou el pla són les 
següents. 
 
 
Ampliar el servei Aula Oberta Familiar  
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 5.000,00 € 
Termini d’execució: Setembre 2020 - juny 2021 
Objectiu a aconseguir: Aconseguir garantir el nivell de prestació del servei adaptant-lo a les 
mesures obligades de confinament. 
 
Potenciar l'Aula Oberta Familiar i reorientar-la a l'atenció d'infants i famílies amb el curs a 
distància (en cas de confinament a la tardor). 
 
Recerca i cessió d'espais per a alumnat de primària i secundària 
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica: 0,00 € 
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Termini d’execució: juny 2020 - jun 2021 
Objectiu a aconseguir: Colꞏlaborar amb el departament d’educació per tal de poder fer front 
al nou curs escolar amb les majors garanties possibles. 
 
Pendent de determinar el criteri general per part del departament d'educació de concretar les 
necessitats per part de les direccions de les escoles. 
 
Pla d'activitats de petit format a l'estiu 
Acció de tipus serveis 
Valoració econòmica:  8.000,00 € 
Termini d’execució: Any 2020 
Objectiu a aconseguir: Mantenir l’oferta cultural durant els mesos d’estiu durant els quals se 
solen concentrar la majoria d’activitats, especialment les festives i a l’aire lliure. 
 
Aquesta oferta de petit format pot fer moure els petits grups musicals, activitats infantils i 
similar que estan sent els grans castigats per les anulꞏlacions de les festes majors, etc. De la 
mateixa forma se li dona oferta a la gent que aquest any no podrà anar de vacances o que 
simplement ho està passant malament a nivell econòmic dintre del municipi. En resum crearia 
un pla d’estiu juliol/agost/setembre d’activitats de petit format però espaiades en el temps i 
que puguin complir els criteris d’aforaments, etc. segons la situació actual i pensant en l’espai 
de Pinedes de Castellet i altres zones com per exemple Sant Simple per fer concerts a la 
fresca, cinema i petits sopars i on es pot traslladar algun bar del poble per sonar servei de 
barra, es poden repartir segons oferta. 
 
 
 


