
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest és un document amb mesures per afrontar les conseqüències socials i econòmiques 

causades per la crisis sanitària de la covid-19. S’estructura en una primera part de 

contextualització i de definició de la missió, visió i objectius del Pla. La segona part inclou les 

mesures per afrontar l’emergència que ja s’han impulsat al llarg d’aquests dos mesos des de la 

proclamació de l’Estat d’Alarma. Una tercera part amb les mesures proposades, que tindran una 

inversió de 1,5 milions d’euros des del juny fins el desembre del 2020. I finalment, un annex amb 

dades socioeconòmiques de ciutat que il·lustren quin és el context. 
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1. Contextualització 

La pandèmia de la covid-19, a més de generar greus efectes sobre la salut de la població, ha 

comportat una aturada generalitzada d’activitat. Les mesures necessàries de contenció de 

l'activitat econòmica decretades per a la gestió de la crisi sanitària han afectat de manera 

directa els establiments minoristes que, en compliment del Reial Decret 463/2020, han hagut 

de suspendre l'obertura al públic. En concret, han resultat especialment afectats els negocis del 

sector comercial, cultural, educatiu, recreatiu, restauració, hostaleria i turisme, així com els 

establiments en què es desenvolupen espectacles públics, activitats esportives, d'oci o 

formatives. 

La restricció de la mobilitat i del transport han tingut un impacte directe i accelerat sobre la 

demanda i l'oferta, afectant a la cadena de subministraments i a les vendes de les empreses, 

generant problemes de solvència, que s'han traduït en milers d'expedients de regulació 

temporal d'ocupació (ERTO), en tancament d'empreses i en pèrdua massiva de llocs de treball. 

A Granollers, el nombre de persones en situació d'atur al mes d'abril ha augmentat un 13,1 % 

en relació al mes de març. A 30 d’abril es van registrar 4.207 persones aturades (taxa d’atur del 

13,90%), mentre que a 30 de març el nombre de persones aturades  eren 3.720 persones (taxa 

d'atur 11,97 %), i la previsió és que aquesta xifra s'incrementi en els propers mesos. Les dones 

continuen representant una major proporció del total de persones aturades, amb el 55,5 % del 

total.  

Alhora, el confinament a les llars ha suposat un augment molt important del treball domèstic i 

de les cures a proveir. Moltes llars de la ciutat es veuen en la necessitat d’acompanyar 

l’escolarització dels seus fills i filles o de tenir cura de persones dependents. Tenint en compte 

que, segons ens indiquen les dades a nivell català, el repartiment d’aquest treball no és 

equitatiu sinó que recau fonamentalment en les dones, aquestes han vist com augmentaven les 

seves dificultats per compatibilitzar els temps de treball i els temps de cura. 

Aquesta crisi també tindrà conseqüències en l’àmbit emocional. Per aquelles persones que han 

perdut algú estimat, en un context de distanciament físic que ha canviat la forma de viure el dol. 

També per les persones que treballen en el món sanitari, sociosanitari o dels serveis socials, que 

han hagut de fer la seva feina en una situació de pressió assistencial extrema i donar suport 

emocional a malalts i familiars. Una feina que han vist com dia rere dia era molt agraïda per la 

ciutadania amb accions diverses. També per infants i joves, que han vist aturades totes les seves 

relacions personals i rutines de manera sobrevinguda. I per moltes famílies, que han hagut de 

buscar recursos per poder compaginar la pròpia feina amb la cura dels fills. 

En aquest context d’emergència sanitària, la primera prioritat de l’Ajuntament ha estat protegir 

la salut de les persones i atendre les necessitats sociosanitàries d’aquells col·lectius més 

vulnerables. Per això, les mesures que s’han anat prenent en el decurs de les darreres setmanes 

s’encaminen principalment a aquesta finalitat. 
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Des del primers dies de confinament, s’ha treballat per vetllar per les necessitats de la gent gran 

que viu sola i que no té contacte amb serveis socials. Per això, des de l’Ajuntament s’ha engegat 

un programa per identificar les persones majors de 80 anys que es troben en aquesta situació i 

conèixer les seves necessitats. Un grup de voluntaris del propi ajuntament ha pogut contactar 

amb 392 persones d’aquest grup, del total de 499 amb les que es volia contactar. Alguns dels 

casos es van derivar a Serveis Socials i d’altres es va contactar amb el Punt de Voluntariat per 

oferir-los suport en tasques com anar a comprar. Des de llavors, s’han ampliat aquestes 

trucades a les persones majors de 65 anys que viuen soles i s’ha continuat cercant la forma de 

contactar amb totes elles.  

Pel que fa a la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària, la prioritat absoluta de l'Ajuntament 

de Granollers és donar suport a la ciutadania i al teixit productiu, per tal de minimitzar l'impacte 

de la crisi i aconseguir que la reactivació de l'activitat econòmica es produeixi el més aviat 

possible, una vegada finalitzi l'alarma sanitària i es retorni a una situació de normalitat social i 

econòmica.  

Tot i que som conscients de la dificultat de disposar d’un diagnòstic concret sobre els efectes 

que tindrà l’aturada de les activitats i l’alentiment de l’economia, cal cercar propostes ràpides i 

concretes, construïdes des del diàleg i la governança compartida. Mesures econòmiques i 

socials, que comptin amb el suport i la participació de tothom. Dels grups municipals, del teixit 

econòmic, de les entitats i de la ciutadania. Una ciutadania i un teixit social que han mostrat en 

tot moment el seu civisme i solidaritat per atendre les necessitats de les persones i dels 

col·lectius amb més dificultats. 

Un primer paquet de mesures econòmiques ja va ser acordat per la Junta de Portaveus el passat 

18 de març. Unes mesures adreçades a minvar els efectes sobre l’economia local, que es 

concreten en l’eliminació de taxes, la flexibilització en el cobrament d’impostos, el manteniment 

de la contractació pública i l'agilitació dels pagaments per part de l’administració municipal. 

Sens dubte ens enfrontem a una nova etapa en la que res no serà igual, estem en un canvi 

d’època. Els efectes de la crisi impacten en tot el teixit econòmic i en tots els col·lectius del 

nostre entorn. Per tant, cal que, des de la proximitat i de manera coordinada amb totes les 

administracions, puguem donar una resposta àmplia i consensuada a aquesta situació 

d’excepcionalitat.  

Certament, aquesta crisi econòmica i social afecta tota la població. Però ho viuen amb especial 

duresa aquells col·lectius que ja es trobaven en una situació més precària. Per això, les mesures 

hauran d’anar adreçades a la defensa dels drets socials i la inclusió, per no deixar ningú enrere. 

Des d’una mirada integral. Per garantir que les persones en situacions de vulnerabilitat i risc 

d’exclusió social tinguin cobertes les seves necessitats més bàsiques, alhora que lluitem contra 

tots els tipus de discriminació social i econòmica. Des del convenciment que aquest repte ha de 

ser una oportunitat per reduir les desigualtats. 

Un altre element que posa de manifest aquesta crisi és la necessitat de repensar el lloc on 

situem la cura a les nostres ciutats. La cura de les persones grans o dels infants ha de ser una 

prioritat que es concreti en espais públics que facilitin la vida quotidiana i en serveis de qualitat. 
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El Pla de treball que es detalla en les pàgines següents, encaminat a la recuperació econòmica i 

social de la ciutat, està estructurat dos temps: 

1. Gestió de l’emergència. Març – Juny 2020: Accions de suport a les persones més 

vulnerables i d’alleugeriment dels efectes de la crisi en l’economia local. 

2. Pla de recuperació. Juny – Desembre 2020: 1,5 milions d’euros per protegir les famílies 

més vulnerables, les persones que han perdut la feina, els treballadors i treballadores, 

les empreses i els autònoms més afectats per la crisi econòmica. 

Una vegada les mesures incloses en aquest Pla de recuperació hagin estat aprovades i posades 

en marxa, l’objectiu és posar-se a treballar en un “Pacte de ciutat” per reimpulsar el territori des 

de tots els àmbits. Un pacte construït amb la implicació i corresponsabilitat dels agents socials, 

econòmics i cívics de la ciutat, que permeti també treballar per enfortir el teixit econòmic i 

social. Un pacte amb una visió de ciutat socialment, econòmica i ambiental sostenible que 

contribueixi a definir la transformació del Granollers del futur. 
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2. Missió, visió i objectius estratègics 

La Missió d’aquest Pla és aportar mesures suplementàries de suport a les persones més 

vulnerables i d’alleugeriment dels efectes de la crisi en l’economia local, per tal de minimitzar 

l’impacte de la crisi i aconseguir la reactivació de l’activitat econòmica.  

La Visió és preparar la ciutat per tal de poder recuperar el seu dinamisme i fer-ho a partir del 

diàleg i el compromís de tots els agents. Una recuperació basada en la justícia social i la transició 

ecològica. 

Objectius estratègics 

1. És un Pla transversal, que alinea els recursos i les estructures dels serveis municipals per 

posar-los al servei de les necessitats de les persones, posant especial atenció en 

l’accessibilitat i l’agilitat en la tramitació i resolució de les ajudes. 

2. Ha de partir d’un diagnòstic econòmic adequat. Aquesta crisi té un caràcter asimètric i 

no afecta tothom de la mateixa manera. Per això ha de ser un compromís de lluita 

contra la vulnerabilitat que aquesta crisi ha posat en evidència. I fer-ho a partir de 

criteris d’equitat i justícia social, per no deixar ningú enrere. 

3. Ha de ser un instrument per fomentar l’ocupació i lluitar contra l’atur, a través de plans 

d’ocupació i de suport a les empreses per a la contractació de persones. Amb especial 

atenció per potenciar el sector de les cures. 

4. L’oferta formativa adequada per donar resposta a les necessitats de nous perfils 

professionals, com un element essencial per a l’ocupabilitat. 

5. Ha d’acompanyar la reconversió organitzativa i tecnològica que faciliti l’adaptació a les 

noves condicions sanitàries dels sectors econòmics que més han patit l’impacte de la 

pandèmia, com són el petit comerç, la restauració i l’hostaleria. 

6. Amb una aposta decidida per l’economia circular, amb patrons de producció i consum 

responsables. El respecte pel medi ambient i avançar cap a una ciutat saludable és clau. 

7. La lluita contra la bretxa digital, tant de la ciutadania com del comerç. Ha d’impulsar la 

transformació digital de les empreses, facilitar l’accés a Internet i acompanyar els 

processos de formació. 

8. Ha d’acompanyar, donar suport i promoure les xarxes ciutadanes de solidaritat, així com 

donar suport al voluntariat per col·laborar amb les entitats del tercer sector. 

9. Ha de reforçar el procés de transformació de l’administració local, amb l’enfortiment de 

l’administració electrònica, la transparència i les dades obertes.  

10. Ha d’apostar per la creativitat i la cultura com a eixos estratègics, amb accions 

específiques per assegurar la continuïtat de les empreses del sector. 

11. Amb el manteniment de la inversió pública com a motor econòmic imprescindible. 

12. Amb una aposta per la promoció de la ciutat i el foment de la producció i consum de 

productes de proximitat. 
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3. Criteris generals 

a. Enfocament 

El Pla té un abast que va més enllà dels aspectes econòmics, ha de contemplar els aspectes 

socials també. Això vol dir que té com a objectiu la represa econòmica, però a l’hora prioritza la 

cohesió social i contribueix a reduir les desigualtats. 

b. Abast temporal 

 

1. Gestió de l’emergència. Març – Juny 2020: Accions de suport a les persones més 

vulnerables i d’alleugeriment dels efectes de la crisi en l’economia local. 

2. Pla de recuperació. Juny – Desembre 2020: 1,5 milions d’euros per protegir les famílies 

més vulnerables, les persones que han perdut la feina, els treballadors i treballadores, 

les empreses i els autònoms més afectats per la crisi econòmica. 

 

c. Abast territorial 

El Pla es fa amb recursos municipals i està pensat per implementar a la ciutat de Granollers. 

Tot això, la cooperació amb els municipis de l’entorn i la coordinació amb la resta 

d’administracions forma part de la manera d’actuar de la institució i també ho serà en aquesta 

ocasió. 

d. Consens i pacte 

Aquest Pla de mesures socioeconòmiques ha de ser el resultat d’un pacte amb tots els grups del 

consistori i el consens amb el Consell Econòmic i Social i el Fòrum de Comerç de la ciutat. 
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4. Mesures de gestió de l’emergència ja impulsades 

4.1. Persones 

4.1.1. Persones amb recursos econòmics limitats 

Actuació 1: Obertura de l’alberg 

El Pavelló del Tub es converteix en un alberg de persones sense sostre amb capacitat per a una 

dotzena de persones, amb la  intenció que hi puguin passar el confinament decretat. Diputació i 

Consell Comarcal van demanar que el recurs pogués donar resposta en clau comarca, per això 

es trasllada al pavelló de Can Bassa per augmentar-ne la capacitat fins a un trentena de places.  

Impacte: Major despesa no pressupostada, amb la possibilitat d’acollir-se en el futur a 

programes de suport de la Diputació de Barcelona. 

Import: 100.000 €. 

4.1.2. Persones d’edat avançada 

Actuació 2: Increment del Servei d’Atenció a Domicili 

El servei d’atenció a domicili s’ha reforçat per arribar a aquelles persones més vulnerables i 

sense xarxa de suport. S’han ofert serveis de primera necessitat com fer la compra, serveis de  

neteja de la llar, higienes, etc. 

Impacte: Major despesa no pressupostada, amb la possibilitat d’acollir-se en el futur a 

programes de suport de la Diputació de Barcelona.  

Import: 40.000 €. 

4.1.3. Educació 

Actuació 3: Distribució de dispositius i accés a Internet per combatre l’escletxa digital 

Des del 24 d’abril s’han posat a disposició 70 dispositius de l’Ajuntament per facilitar l’accés a 

alumnes per poder seguir el curs escolar junt amb uns 60 kits d’accés a Internet. També es 

donarà accés a wifi des d’antenes municipals a la via pública. 

Impacte: Major despesa no pressupostada. 

Import: 10.000 €. 
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4.1.4. Relació amb la ciutadania 

Actuació 4: Reforç del 010 

La totalitat del personal de l’OAC es destina a atendre el 010 amb especial èmfasi a subministrar 

informació relativa al coronavirus (informació sanitària, ajuts, tramitació de beques, etc.).  

Import: Despesa assumida des del pressupost aprovat. 

 Actuació 5: Nova carpeta ciutadana 

Des de principis de maig es posa en funcionament la nova carpeta ciutadana que permet fer 

tràmits i consultes de “la meva carpeta” amb nous sistemes de identificació (Idcatmobil i 

sistema cl@ve) que fins ara no es podien utilitzar.   

Import: Despesa assumida des del pressupost aprovat. 

Actuació 6: Facilitar la gestió de tràmits a través del telèfon  

Des de principis de maig, els ciutadans que disposin del sistema de identificació Idcatmobil o 

cl@ave poden fer determinats tràmits (presentació de sol·licituds, obtenció de documents 

tributaris, de padró, etc.) a través del 010 de manera segura.  

Import: Despesa assumida des del pressupost aprovat. 

Actuació 7: Entrevistes amb la ciutadania a través de videconferència 

A partir de maig, s’obre un nou canal de comunicació entre els ciutadans i l’administració. Es 

dóna la possibilitat de concertar cita prèvia amb un tècnic o treballador de l’Ajuntament i 

realitzar l’entrevista per videoconferència.  

Import: Despesa assumida des del pressupost aprovat. 

Actuació 8:  Nous tràmits per Internet 

S’han modificat tràmits que tenien un fort component de presencialitat (campanya de beques, 

preinscripció Escoles Bressol, etc.) perquè siguin tramitats íntegrament per Internet.  

Import: Despesa assumida des del pressupost aprovat. 

Actuació 9 : Manteniment de l’activitat administrativa a través del teletreball 

Malgrat l’estat de confinament, l’administració municipal ha seguit funcionant i atenent amb 

regularitat a ciutadans i empreses, passant del treball presencial a un treball majoritàriament en 

règim de teletreball. Això ha ocasionat un redimensionament d’elements tecnològics. 

Impacte: Major despesa no pressupostada. 

Import: 150.000 €.  
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4.1.5. Salut i seguretat del personal de primera línia 

Actuació 10: Compra d’equips protecció individuals i col·lectius  

S’han adquirit equips de protecció per garantir les condicions de seguretat per als treballadors i 

treballadores i per a la ciutadania receptora dels serveis prestats. 

Impacte: Major despesa no pressupostada. 

Import: 40.000 €.  

Actuació 11 : Neteges especials dels equipaments públics 

S’han dut a terme ampliacions de la neteja en edificis municipals per tal de garantir la seguretat 

per al personal de servei i adaptar-se als nous torns. 

Impacte: Major despesa no pressupostada. 

Import: 20.000 €.  

 

4.2. Alleugeriment de les despeses de la ciutadania 

Actuació 12: Suspensió del servei d’estacionament regulat 

Des del 15 de març, se suspèn el servei d’estacionament regulat en l’àrea verda i blava. 

Impacte: Menor ingrés. 

Import: 327.000 € des de 15 de març a 15 de maig (2 mesos). 

Actuació 13 : Facilitar els ajornaments o fraccionaments mitjançant plans individualitzats 

Els serveis de recaptació municipals realitzen plans individualitzats de pagament per a cada 

ciutadà o empresa valorant-ne la situació i les necessitats de cada cas.  

Impacte: No afectació en el pressupost municipal. 

Actuació 14 : Reduir les despeses i tràmits associades a ajornaments o fraccionaments 

El contribuent pot ajornar o fraccionar el pagament dels tributs de cobrament periòdic 

(padrons) sense interessos quan el pagament es realitzi dins de l’exercici 2020.  

Impacte: No afectació en el pressupost municipal. 
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Actuació 15 : Reducció de taxes i preus públics pels serveis municipals suspesos 

Davant de la suspensió en la prestació de serveis municipals, l’Ajuntament no cobrarà les 

quotes corresponents als serveis municipals no prestats per l’aturada de l’activitat (escoles 

bressol municipals i els de l’Escola de Música i el Conservatori). 

Impacte: Menor ingrés. 

Import: Aproximadament 103.000 €/mes, per tant, 309.000 € des de 15 de març a 15 de juny (3 

mesos). Com que possiblement no es cobraran quotes durant el curs 2019-20, el total 

d’ingressos que no es rebran seran els corresponents a 2,5 mesos, que suma un total de 

360.000 €. 

 

4.3. Alleugeriment de les despeses d’empreses, autònoms i comerços 

Actuació 16 : Endarrerir els terminis per al cobrament de tributs i taxes municipals 

La Junta de Govern Local va aprovar el 24/03/20 l’endarreriment dels terminis per al cobrament 

dels tributs inclosos en el calendari fiscal, amb la finalitat d’alleugerir les càrregues fiscals 

mentre duri l’estat d’alarma.  

Cas que es perllongui l’estat d’alarma, es preveu un segon endarreriment de cinc tributs (preu 

públic per recollida comercial, taxa pels mercats setmanals i altres taxes per  ocupació de la via 

pública). 

 

Impacte: Major despesa de reimpressió de padrons assumible des del crèdit pressupostat i 

impacte en la tresoreria municipal per l’endarreriment en els cobraments. 
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Actuació 17 : Escurçar el termini de justificació de subvencions a l’autocupació, a la reempresa i 

als interessos de préstecs 

La Junta de Govern de 21 d’abril aprova la modificació de les bases existents, reduint el termini 

de 12 a 6 mesos des de la data d’inici de l’activitat empresarial per a les convocatòries del 2019.  

Impacte: No afectació en el pressupost municipal. 

Actuació 18 : Reducció del preu públic de recollida de residus comercials 

El preu públic per la recollida de residus comercials i industrials als comerços, establiments de 

restauració, autònoms i empreses afectats per la impossibilitat d’obertura al públic, es reduirà 

la quota per la part proporcional que representi l’estat d’alarma decretat respecte l’anualitat. 

Impacte pressupostari: Menor ingrés. 

Import: 115.000 €/mes, per tant, 230.000 € des de 15 de març a 15 de maig (2 mesos). 

Actuació 19 : Reducció dels ingressos per la utilització d’equipaments i instal·lacions municipals 

Davant del tancament d’equipaments municipals, l’Ajuntament i els seus ens dependents no 

cobraran els ingressos que correspondrien al període d’aturada de l’activitat (bars a edificis 

municipals, casa de colònies, quioscos i altres usuaris). 

Impacte: Menor ingrés. 

Import: Aproximadament 20.000 €/mes, per tant, 40.000 € des de 15 de març a 15 de maig (2 

mesos), 60.000 € des de 15 de març a 15 de juny (3 mesos). 

 Actuació 20 : Reducció de taxes per ocupació o aprofitament especial de la via pública 

Es redueixen les taxes per ocupació o aprofitament especial de la via pública pels dies que no 

s’ha exercit l’ocupació o aprofitament en aplicació de l’estat d’alarma decretat: es redueixen la 

taxa de taules i cadires i la taxa per parades del mercat setmanal.  

Impacte: Menor ingrés. 

Import: 115.000 € des de 15 de març a 15 de maig (2 mesos). 

 

4.4. Contractes de l’Ajuntament 

Actuació 21 : Valoració de les indemnitzacions dels contractes públics suspesos  

S’indemnitzen les despeses suportades per les empreses adjudicatàries durant el període de 

suspensió dels contractes públics, per mantenir els llocs de treball del seu personal. 
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Impacte: Despesa assumida des del pressupost aprovat per als contractes de serveis de tracte 

successiu (bestreta de 196.100€/mes mentre duri la suspensió).  

Actuació 22 : Reorganització de tasques de contractes públics en execució 

En els contractes en execució, s’han reorganitzat tasques, canviant freqüències i calendaris de 

realització, per tal d’evitar perjudicis en els adjudicataris i el seu personal. 

Impacte: Despesa assumida des del pressupost aprovat. 
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5. Mesures proposades 

5.1. Persones 

5.1.1. Persones amb recursos econòmics limitats 

Actuació 1:  Ampliar l’atenció a les persones vulnerables des de Serveis Socials 

Es preveu  un alt  increment de demanda d’atencions  a  serveis socials. Caldrà reforçar aquests  

equips amb professionals que centrin tota l’atenció i seguiment a les famílies més vulnerables. 

Com a mínim valorem que  serà necessari la contractació de  3 tècnics/ques (treballadors/res  o 

educadors/res socials) per un període de 7 mesos  (de juny a desembre) .  

Impacte: Major despesa no pressupostada. 

Import: 65.000 €. 

Actuació 2: Increment de les ajudes a l’emergència social 

Es preveu un augment important de les demandes d’ajuts un cop comenci el desconfinament. 

Cal ampliar la capacitat de l’Ajuntament per atendre situacions d’emergència mitjançant 

l’atorgament d’ajuts econòmics, estudiant la seva materialització a través de noves fórmules. 

Impacte: Major despesa no pressupostada. 

Import: 60.000 €. 

Actuació 3: Increment dels ajuts a la infància i adolescència 

Per tal d’afavorir la igualtat d’oportunitats per a infants i adolescents i en la línia d’arribar a les 

persones i col·lectius més vulnerables, es fa necessari incrementar els recursos econòmics de 

les convocatòries d’ajuts orientades a les famílies amb més dificultats econòmiques. 

S’augmenten els ajuts a alumnes per a material i llibres (30.000€), per a usuaris de les escoles 

bressol (20.000€), menjadors escoles bressol (12.000 €) per a la realització d’activitats 

esportives (11.000€) i per alumnat d’estudis musicals (3.000 €). 

Impacte: Major despesa no pressupostada. 

Import: 76.000 €. 
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Actuació 4: Servei de suport psicològic 

Es preveu contractar un servei professional per donar suport psicològic a les persones i a les 

famílies que s'han vist més afectades emocionalment per les conseqüències econòmiques i 

socials de la crisi. 

Impacte: Major despesa no pressupostada. 

Import: 15.000 €. 

5.1.2. Persones d’edat avançada 

Actuació 5: Mesures concretes dirigides al col·lectiu de gent gran  

Durant la crisi sanitària el col·lectiu de gent gran ha estat un dels més vulnerables i és probable 

que la seva salut, les seves condicions de vida i autonomia s’hagin vist greument alterades. Es 

preveu que les atencions i serveis a prestar siguin superiors als previstos inicialment: atencions 

a la llar, servei de treballadores familiars, auxiliars de la llar, menjador a domicili, 

teleassistències, etc. 

Impacte: Major despesa no pressupostada. 

Import: 40.000 €. 

5.1.3. Persones nouvingudes 

Actuació 6: Ampliar el servei d’atenció a persones nouvingudes 

Durant el període de confinament s’han paralitzat tràmits administratius i l’Oficina de nova 

ciutadania també ha aturat la seva activitat. Seran moltes les persones que vindran a conèixer 

l’estat dels seus tràmits i a fer-ne de nous. Per fer-ho,  l’Oficina d’acollida adaptarà el seu espai 

d’atenció i ampliarà el seu horari.   

Impacte: Despesa en part assumida des del pressupost aprovat. 

Import: 10.000 €. 

5.1.4. Habitatge 

Actuació 7: Accions d’emergència pel manteniment del propi habitatge i accés a allotjament 

Reforçar serveis per fer front a l’emergència habitacional incrementada i sobrevinguda. 

L’Ajuntament de Granollers tenia ja desplegades un conjunt d’actuacions derivades del Pla Local 

d’Habitatge (PLH) aprovat en el mandat anterior, pel que es proposen accions d'emergència per 

afrontar aquest greu embat.   

Impacte: Major despesa no pressupostada 

Import: 100.000 € 
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5.1.5. Relació amb l’administració 

Actuació 8 : Nou canal d’atenció ciutadana a través de missatgeria instantània 

A través d’eines de backoffice que permetin la gestió de peticions, s’obrirà un nou canal 

d’atenció ciutadana a través de missatgeria combinant l’atenció persona a persona amb bots 

que automatitzin les consultes i respostes. 

Impacte: Major despesa no pressupostada. 

Import: 15.000 €.  

 

5.2. Treball i empresa 

5.2.1. Persones a l’atur 

Actuació 9: Plans d’ocupació 

Es preveu la posada en marxa dels plans d’ocupació municipals, que han de permetre la 

contractació de 56 persones dins del 2020. 

D’altra banda, es preveu l’adhesió a totes les convocatòries ordinàries i extraordinàries que 

aprovin altres Administracions per a la contractació de persones en situació d’atur. En el marc 

d’aquest Pla es complementarà la inversió. 

Impacte: Major despesa no pressupostada. 

Import: 100.000 €.  

Actuació 10: Reforçar la capacitat del Servei d’Ocupació 

- Incrementar les entrevistes d’orientació laboral, reassignar funcions del personal per 

destinar més hores setmanals a fer les primeres entrevistes d’inscripció a la borsa de 

treball i d’orientació laboral, i absorbir el previsible increment d’usuaris sense generar 

cues ni llista d’espera. 

- Incrementar les hores d’obertura setmanal de club de la feina. 

- Implantar eines telemàtiques per atendre als usuaris (ID mòbil, videotrucades). 

- Ampliar el nombre d’usuaris del Programa 30 Plus:  de 35 a 55 participants  

Impacte: Major despesa no pressupostada. 

Import: - €. 
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5.2.2. Treball autònom 

Actuació 11: Subvencionar complementàriament el treball autònom 

Es proposa obrir una línia d’ajuts per concurrència competitiva a partir de juny, a través de la 

qual s’atorgaria una quantitat fixa per sol·licitud (mínim 250€ - màxim 1.000€).  

El col·lectiu beneficiari són els autònoms i administradors de societats que han cobrat la 

prestació extraordinària per cessament d’activitat del règim del treball autònom (RETA).  

Impacte: Major despesa no pressupostada. 

Import: 235.000 €. 

5.2.3. Empreses 

Actuació 12: Incrementar les subvencions a les empreses 

Per tal d’ampliar el número de possibles beneficiaris, es proposa augmentar el crèdit destinat a 

la convocatòria de subvencions a les empreses per la contractació de persones durant 12 mesos 

(línia 1), per a la creació d’empreses (línia 2) i per a la compra d’empreses (línia 3-Reempresa).  

Impacte: Major despesa no pressupostada. 

Import: 50.000 €. 

Actuació 13: Acompanyament i suport a les PIME  

Des de Can Muntanyola es programaran accions de formació sobre accés a la contractació 

pública, s'acompanyarà a les empreses per accedir a les ajudes de les AAPP (Accelera Pime, 

Cambra Comerç, ACCIO, etc.) i per avançar en la transformació digital. Per fer-ho es 

reassignaran funcions entre el personal de l’EPE combinant-ho amb la contractació d’assessors 

experts. S'explorarà la viabilitat de la col·laboració amb consorcis, entitats i empreses 

concessionàries per participar en el procés de formació i d’inserció de les persones que 

participen en els plans d’ocupació municipals. 

Treballar amb les entitats del Consell Econòmic i Social per establir aliances i oferir serveis a les 

empreses. Establir col·laboracions amb aquestes per obtenir i generar dades obertes que 

puguin ser reutilitzades i ser una oportunitat de negoci per a persones emprenedores i  

empreses.  

Impacte: Despesa en part no pressupostada i altre a assumir des del pressupost aprovat per 

l’EPE Granollers Mercat. 

Import: 10.000 €. 
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Actuació 14: Desinfecció del transport col·lectiu 

Impacte: Major despesa no pressupostada. 

Import: 5.000 €. 

 

5.3. Comerç, restauració i turisme 

5.3.1. Comerç 

Actuació 15 : Suport a les plataformes col·laboratives de venda on-line dels comerços 

En aquest àmbit, es plantegen dues accions, amb un cost conjunt d’uns 15.000 euros: 

- Donar suport als comerciants per a la incorporació en les plataformes de venda on-line 

mitjançant formació a mida.  

- Col·laboració en la promoció d’una plataforma de venda on-line majoritària dels 

comerços de Granollers.  

Impacte: Major despesa no pressupostada. 

Import: 15.000 €. 

Actuació 16 : Campanya per sensibilitzar als residents en la compra local 

Campanya de caràcter local, dissenyada conjuntament amb associacions de comerciants, 

adreçada als residents de manera preferent (anuncis a mitjans de comunicació, bosses 

reutilitzables, etc.). Es preveu destinar-hi prop de 50.000 €, una part d’aquest pla i l’altra del 

pressupost 2020. 

Impacte: Despesa en part no pressupostada i altre a assumir des del pressupost aprovat per 

l’EPE Granollers Mercat. 

Import: 15.000 €. 

Actuació 17 : Consensuar un itinerari prioritari de formació en eines TIC i venda on-line adreçat als 

comerciants 

Una part important de les botigues no estan preparades encara per complementar la venda 

presencial amb la venda per Internet. L'objectiu és assolir un nivell mínim de aptituds i 

capacitats tecnològiques que facin possible la gestió bàsica de eines col·laboratives de venda.  

Impacte: Major despesa no pressupostada. 

Import: 15.000 €. 
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Actuació 18 : Adequar espais de bars, restaurants i comerços  

Es proposa subvencionar les despeses que han hagut de realitzar els bars, restaurants i 

comerços per adaptar-se a la nova normalitat derivada de la crisi sanitària. 

Impacte: Major despesa no pressupostada. 

Import: 10.000 €. 

5.3.2. Restauració 

Actuació 19 : Reducció de taxes per ocupació de la via pública (terrasses) més enllà de l’estat 

d’alarma 

És una subvenció a una taxa que s’ha de pagar i que financem amb aquest Pla. S’aplicarà una 

subvenció a la taxa fins el 80% i fins el 31 d’octubre de 2020.  

Impacte pressupostari: Menor ingrés. 

Import: 120.000 €. 

Actuació 20 : Reducció del preu públic per recollida  de residus comercials més enllà de l’estat 

d’alarma 

És una subvenció a una taxa que s’ha de pagar i que financem amb aquest Pla. S’aplicarà una 

subvenció a la taxa fins el 40% i fins el 31 d’agost de 2020.  

Impacte pressupostari: Menor ingrés. 

Import: 184.000 €. 

5.3.3. Turisme 

Actuació 21 : Campanya de promoció de la ciutat adreçada al turisme de proximitat 

Es proposa dissenyar la campanya conjuntament amb associacions de comerciants, gremis i 

hotels, adreçada als mercats propers. Es preveu un cost de prop de 50.000 euros, una part 

d’aquest Pla i l’altra del pressupost 2020. 

Impacte: Despesa a assumir entre el pressupost aprovat i la dotació del Pla de mesures. 

Import: 20.000 €. 
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5.4. Cultura i educació 

5.4.1. Sector cultural 

Actuació 22:  Avançament i/o pagament de despeses realitzades per produccions culturals 

posposades o suspeses 

El sector cultural s’ha trobat, en alguns casos, amb feina i despeses realitzades corresponents a 

produccions i coproduccions amb l’Ajuntament o els seus organismes dependents que 

finalment s’han hagut de posposar o suspendre directament. En aquest sentit es proposa 

l’avançament i/o pagament de les despeses ja realitzades. 

Impacte: Despesa a assumir entre el pressupost aprovat i la dotació del Pla de mesures. 

Import: 30.000 €. 

Actuació 23 : Prioritzar els creadors locals i comarcals 

Mantenir el nivell actual de despesa en contractació, amb major atenció als artistes 

professionals locals i comarcals, malgrat el desequilibri de finançament que es produeixi per la 

disminució de les vendes d’entrades o altres preus públics. 

Impacte: Major despesa no pressupostada. 

Import: 100.000 €. 

Actuació 24: Reducció dels cànons i concessions a les empreses del sector cultural i juvenils i 

vinculades en equipaments culturals més enllà del decret de l’estat d’alarma 

Subvenció a les empreses del sector cultural i juvenil instal·lades en equipaments culturals per 

assumir part de les despeses dels cànons i concessions que han de satisfer, i que financem amb 

aquest Pla. S’aplicarà una subvenció d’una part del cànon fins el 31 d’octubre del 2020. 

Impacte pressupostari: Reducció dels preus de cànons i concessions, especialment a empreses. 

Import: 30.000 €. 

5.4.2. Educació 

Actuació 25 : Casals d’estiu. Per un estiu Enriquit! 

Vetllar perquè aquest estiu sigui per als infants i joves un estiu enriquit, que els permeti tenir un 

temps de lleure ric en experiències lúdiques, educatives i emocionals. Oferir casals els mesos de 

juliol i agost (2 setmanes) en grups reduïts,  segons permeti la normativa. 

Impacte: Major despesa no pressupostada. 

Import: 100.000 €. 
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Actuació 26 : Suport a centres educatius 

Aquesta actuació vol donar resposta a la necessitat de material, inversions o actuacions 

sobrevingudes que hauran de fer centres educatius, escoles bressol (privades) i entitats per 

iniciar de nou la seva activitat. Vol ser un recolzament i un ajut als centres i entitats que 

treballen amb famílies de la ciutat.  

Impacte: Major despesa no pressupostada. 

Import: 30.000 €.  

 

5.5. Teixit associatiu 

5.5.1. Entitats 

Actuació 27 : Suport al teixit associatiu 

Ajudar a les entitats del tercer sector, culturals i esportives, suport econòmic en accions de 

lluita contra els efectes de la pandèmia. Cal que a través d’aquestes mesures disposin de nous 

recursos per a fer front a la seva recuperació econòmica i puguin afrontar nous projectes.  

Impacte: Major despesa no pressupostada. 

Import: 40.000 €.  

Actuació 28 : Suport a les entitats del tercer sector, reforç a l’emergència alimentària 

Ajudar a les entitats del tercer sector Xiprer, Creu Roja, Estel del mati, etc. que estan donant  

resposta ràpida en temes alimentaris. Durant els mesos de març i  abril s'han activat 135 serveis 

d'alimentació urgent, recurs que per a les famílies caldrà allargar com a mínim fins a finals 

d'any. Hi ha un increment continuat de la demanda. 

Impacte: Major despesa no pressupostada. 

Import: 10.000 €.  

 

 

 

 

 

 



Pla de Xoc - Mesures per combatre la crisi econòmica 2020

1.Mesures de gestió de l’emergència ja impulsades  Import € 

Persones amb recursos

econòmics limitats
Actuació 1: Obertura de l’alberg

El Pavelló del Tub es converteix en un alberg de persones sense sostre amb capacitat per a una dotzena de persones, amb la  intenció

que hi puguin passar el confinament decretat. Diputació i Consell Comarcal van demanar que el recurs pogués donar resposta en clau

comarca, per això es trasllada al pavelló de Can Bassa per augmentar-ne la capacitat fins a un trentena de places.

                  100.000 € 

Persones d’edat avançada
Actuació 2: Increment del Servei d’Atenció a Domicili

El servei d’atenció a domicili s’ha reforçat per arribar a aquelles persones més vulnerables i sense xarxa de suport. S’han ofert serveis de

primera necessitat com fer la compra, serveis de  neteja de la llar, higienes, etc.

                    40.000 € 

Educació Actuació 3: Distribució de dispositius i accés a internet per combatre l’escletxa digital

Des del 24 d’abril s’han posat a disposició 70 dispositius de l’Ajuntament per facilitar l’accés a alumnes per poder seguir el curs escolar

junt amb uns 60 kits d’accés a internet. També es donarà accés a wifi des d’antenes municipals a la via pública.

                    10.000 € 

Relació amb la ciutadania
Actuació 4: Reforç del 010

La totalitat del personal de l’Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) es destina a atendre el 010 amb especial èmfasi a subministrar informació

relativa al coronavirus (informació sanitària, ajuts, tramitació de beques, etc.). 

1.1 Persones 360.000 €          Actuació 5: Nova carpeta ciutadana

Des de principis de maig es posa en funcionament la nova carpeta ciutadana que permet fer tràmits i consultes de “la meva carpeta”

amb nous sistemes de identificació (Idcatmobil i sistema cl@ve) que fins ara no es podien utilizar

Actuació 6: Facilitar la gestió de tràmits a través del telèfon 

Des de principis de maig, els ciutadans que disposin del sistema de identificació Idcatmobil o cl@ave poden fer determinats tràmits

(presentació de sol·licituds, obtenció de documents tributaris, de padró, etc.) a través del 010 de manera segura

Actuació 7: Entrevistes amb la ciutadania a través de videconferència

A partir de maig, s’obre un nou canal de comunicació entre els ciutadans i l’administració. Es dóna la possibilitat de concertar cita prèvia

amb un tècnic o treballador de l’Ajuntament i realitzar l’entrevista per videoconferència. 

Actuació 8:  Nous tràmits per internet

S’han modificat tràmits que tenien un fort component de presencialitat (campanya de beques, preinscripció Escoles Bressol, etc.)

perquè siguin tramitats íntegrament per internet. 

Actuació 9 : Manteniment de l’activitat administrativa a través del teletreball

Malgrat l’estat de confinament, l’administració municipal ha seguit funcionant i atenent amb regularitat a ciutadans i empreses, passant

del treball presencial a un treball majoritàriament en règim de teletreball. Això ha ocasionat un redimensionament d’elements

tecnològics. 

                  150.000 € 

Actuació 10: Compra d’equips protecció individuals i col·lectius 

S’han adquirit equips de protecció per garantir les condicions de seguretat per als treballadors i treballadores i per a la ciutadania

receptora dels serveis prestats.

                    40.000 € 

Actuació 11 : Neteges especials dels equipaments públics

Salut i seguretat del personal 

de primera línia



S’han dut a terme ampliacions de la neteja en edificis municipals per tal de garantir la seguretat per al personal de servei i adaptar-se als

nous torns.

                    20.000 € 

 Actuació 12: Suspensió del servei d’estacionament regulat

Des del 15 de març, se suspèn el servei d’estacionament regulat en l’àrea verda i blava.                   327.000 € 

Actuació 13 : Facilitar els ajornaments o fraccionaments mitjançant plans individualitzats

             687.000 € Els serveis de recaptació municipals realitzen plans individualitzats de pagament per a cada ciutadà o empresa valorant-ne la situació i

les necessitats de cada cas. 

Actuació 14 : Reduir les despeses i tràmits associades a ajornaments o fraccionaments

El contribuent pot ajornar o fraccionar el pagament dels tributs de cobrament periòdic (padrons) sense interessos quan el pagament es

realitzi dins de l’exercici 2020. 

Actuació 15 : Reducció de taxes i preus públics pels serveis municipals suspesos

Davant de la suspensió en la prestació de serveis municipals, l’Ajuntament no cobrarà les quotes corresponents als serveis municipals no

prestats per l’aturada de l’activitat (escoles bressol municipals i els de l’Escola de Música i el Conservatori).

                  360.000 € 

Actuació 16 : Endarrerir els terminis per al cobrament de tributs i taxes municipals

La Junta de Govern Local va aprovar el 24/03/20 l’endarreriment dels terminis per al cobrament dels tributs inclosos en el calendari

fiscal, amb la finalitat d’alleugerir les càrregues fiscals mentre duri l’estat d’alarma. 
Cas que es perllongui l’estat d’alarma, es preveu un segon endarreriment de cinc tributs (preu públic per recollida comercial, taxa pels

mercats setmanals i altres taxes per  ocupació de la via pública) .

Actuació 17 : Escurçar el termini de justificació de subvencions a l’autocupació, a la reempresa i als interessos de préstecs

             365.000 € La Junta de Govern de 21 d’abril aprova la modificació de les bases existents, reduint el termini de 12 a 6 mesos des de la data d’inici de

l’activitat empresarial per a les convocatòries del 2019. 

Actuació 18 : Reducció del preu públic de recollida de residus comercials

El preu públic per la recollida de residus comercials i industrials als comerços, establiments de restauració, autònoms i

empreses afectats per la impossibilitat d’obertura al públic, es reduirà la quota per la part proporcional que representi

l’estat d’alarma decretat respecte l’anualitat.

                  230.000 € 

Actuació 19 : Reducció dels ingressos per la utilització d’equipaments i instal·lacions municipals (al mes)

Davant del tancament d’equipaments municipals, l’Ajuntament i els seus ens dependents no cobraran els ingressos que correspondrien

al període d’aturada de l’activitat (bars a edificis municipals, casa de colònies, quioscos i altres usuaris).

                    20.000 € 

 Actuació 20 : Reducció de taxes per ocupació o aprofitament especial de la via pública (2 mesos)

Es redueixen les taxes per ocupació o aprofitament especial de la via pública pels dies que no s’ha exercit l’ocupació o aprofitament en

aplicació de l’estat d’alarma decretat: es redueixen la taxa de taules i cadires i la taxa per parades del mercat setmanal. 

                  115.000 € 

Actuació 21 : Valoració de les indemnitzacions dels contractes públics suspesos 

S’indemnitzen les despeses suportades per les empreses adjudicatàries durant el període de suspensió dels contractes públics, amb

l’objectiu principal de mantenir els llocs de treball del seu personal.

Actuació 22 : Reorganització de tasques de contractes públics en execució

En els contractes en execució, s’han reorganitzat tasques, canviant freqüències i calendaris de realització, per tal d’evitar perjudicis en

els adjudicataris i el seu personal.

       1.412.000 €          1.412.000 € 

1.2. Alleugeriment de les 

despeses ciutadania 

1.4 Contractes de 

l’Ajuntament

1.3. Alleugeriment de les 

despeses d'empreses, 

autònoms i comerços



2.  Mesures proposades  Import 

Persones amb recursos

econòmics limitats
Actuació 1:  Ampliar l’atenció a les persones vulnerables des de Serveis Socials                     65.000 € 

Es preveu  un alt  increment de demanda d’atencions a  serveis socials. Caldrà reforçar aquests  equips amb nous professionals que

centrin tota l’atenció i seguiment a les famílies més vulnerables. Com a mínim valorem que  serà necessari la contractació de  3

tècnics/ques (Treballadors/res  o educadors/res socials) per un període de 7 mesos  (de juny a desembre) .    

Actuació 2: Increment de les ajudes a l’emergència social                     60.000 € 

Es preveu un augment important de les demandes d’ajuts un cop comenci el desconfinament. Cal ampliar la capacitat de l’Ajuntament

per atendre situacions d’emergència mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics, estudiant la seva materialització a través de noves

fórmules 
   

Actuació 3: Increment dels ajuts a la infància i adolescència                     76.000 € 

Per tal d’afavorir la igualtat d’oportunitats per a infants i adolescents i en la línia d’arribar a les persones i col·lectius més vulnerables, es

fa necessari incrementar els recursos econòmics de les convocatòries d’ajuts orientades a les famílies amb més dificultats econòmiques.    

S’augmenten els ajuts a alumnes per a material i llibres (30.000€), per a usuaris de les escoles bressol (20.000€), menjadors escoles

bressol (12.000 €) per a la realització d’activitats esportives (11.000€) i per alumnat d’estudis musicals (3.000 €).

Actuació 4: Servei de suport psicològic                     15.000 € 

Es preveu contractar un servei professional per donar suport psicològic a les persones i a les famílies que s'han vist més afectades

emocionalment per les conseqüències econòmiques i socials de la crisi.

Persones d’edat avançada
Actuació 5: Mesures concretes dirigides al col·lectiu de gent gran                     40.000 € 

  El col·lectiu de gent gran ha estat un dels més vulnerables i és probable que la seva salut, les seves condicions de vida i autonomia

s’hagin vist greument alterades. Es preveu que les atencions i serveis a prestar siguin superiors als previstos inicialment: atencions a la

llar, servei de treballadores familiars, auxiliars de la llar, menjador a domicili, teleassistències, etc.     

Persones nouvingudes Actuació 6: Ampliar el servei d’atenció a persones nouvingudes                     10.000 € 

2.1 Persones 381.000 €         Durant el període de confinament s’han paralitzat tràmits administratius i l’Oficina de nova ciutadania també ha aturat la seva activitat.

Seran moltes les persones que vindran a conèixer l’estat dels seus tràmits i a fer-ne de nous.Per fer-ho,  l’Oficina d’acollida adaptarà el

seu espai d’atenció i ampliarà el seu horari.
   

  Habitatge
Actuació 7: Accions d'emergència pel manteniment del propi habitatge i accés a allotjament                   100.000 € 

Reforçar serveis per fer front a l’emergència habitacional incrementada i sobrevinguda. L’Ajuntament de Granollers tenia ja desplegades

un conjunt d’actuacions derivades del Pla Local d’Habitatge (PLH) aprovat en el mandat anterior, pel que es proposen accions

d'emergència per afrontar aquest greu embat.  
    

Relació amb l’administració
Actuació 8 : Nou canal d’atenció ciutadana a través de missatgeria instantània                     15.000 € 

A través d’eines de backoffice que permetin la gestió de peticions, s’obrirà un nou canal d’atenció ciutadana a través de missatgeria

combinant l’atenció persona a persona amb bots que automatitzin les consultes i respostes.    

Persones a l’atur Actuació 9 : Plans d’ocupació 100.000 €                 

Es preveu la posada en marxa dels plans d’ocupació municipals, que han de permetre la contractació de 56 persones dins del 2020.

D’altra banda, es preveu l’adhesió a totes les convocatòries ordinàries i extraordinàries que aprovin altres Administracions per a la

contractació de persones en situació d'atur. En el marc d'aquest Pla es complementarà la inversió.
 

Actuació 10 : Reforçar la capacitat del Servei d’Ocupació - €                             



Incrementar les entrevistes d’orientació laboral, reassignar funcions del personal per destinar més hores setmanals a fer les primeres

entrevistes d’inscripció a la borsa de treball i d’orientació laboral, i absorbir el previsible increment d’usuaris sense generar cues ni llista

d’espera. Incrementar les hores d’obertura setmanal de club de la feina. Ampliar el nombre d’usuaris del Programa 30 Plus:  de 35 a 55

participants 

Treball autònom Actuació 11 : Subvencionar complementàriament el treball autònom 235.000 €                 

Es proposa obrir una línia d’ajuts per concurrència competitiva a partir de juny, a través de la qual s’atorgaria una quantitat fixa per

sol·licitud (mínim 250€ - màxim 1.000€). El col·lectiu beneficiari són els autònoms i administradors de societats que han cobrat la

prestació extraordinària per cessament d’activitat del règim del treball autònom (RETA). 
   

Empreses Actuació 12 : Incrementar les subvencions a les empreses 50.000 €                   

2.2 Treball i empresa 400.000 €         Per tal d’ampliar el número de possibles beneficiaris, es proposa augmentar el crèdit destinat a la convocatòria de subvencions a les

empreses per la contractació de persones durant 12 mesos (línia 1), per a la creació d’empreses (línia 2) i per a la compra d’empreses

(línia 3-Reempresa).  
   

Actuació 13 : Acompanyament i suport a les PIME 10.000 €                   

Des de Can Muntanyola es programaran accions de formació sobre accés a la contractació pública, s'acompanyarà a les empreses per

accedir a les ajudes de les AAPP (Accelera Pime, Cambra Comerç, ACCIO, etc.) i per avançar en la transformació digital. Per fer-ho es

reassignaran funcions entre el personal de l’EPE combinant-ho amb la contractació d’assessors experts. S'explorarà la viabilitat de la

col·laboració amb consorcis, entitats i empreses concessionàries per participar en el procés de formació i d’inserció de les persones que

participen en els plans d’ocupació municipals.

 

Treballar amb les entitats del Consell Econòmic i Social per establir aliances i oferir serveis a les empreses. Establir col·laboracions amb

aquestes per obtenir i generar dades obertes que puguin ser reutilitzades i ser una oportunitat de negoci per a persones emprenedores

i  empreses. 

Actuació 14 : Desinfecció del transport col·lectiu 5.000 €                     

Comerç Actuació 15 : Suport a les plataformes col·laboratives de venda on-line dels comerços 15.000 €                   

 

En aquest àmbit, es plantegen dues accions, amb un cost conjunt d’uns 15.000 euros: Donar suport als comerciants per a la

incorporació en les plataformes de venda on-line mitjançant formació a mida i col·laboració en la promoció d’una plataforma de venda

on-line majoritària dels comerços de Granollers. 

 

Actuació 16 : Campanya per sensibilitzar als residents en la compra local 15.000 €                   

Campanya de caràcter local, dissenyada conjuntament amb associacions de comerciants, adreçada als residents de manera preferent (

anuncis a mitjans de comunicació, bosses reutilitzables, etc.). Es preveu destinar-hi prop de 50.000 €, una part del pla de xoc i l'altre del

pressupost 2020.
 

 Actuació 17: Consensuar un itinerari prioritari de formació en eines TIC i venda on-line adreçat als comerciants. 15.000 €                   

379.000 €         Una part important de les botigues no estan preparades encara per complementar la venda presencial amb la venda per internet.

L'objectiu és assolir un nivell mínim de aptituds i capacitats tecnològiques que facin possible la gestió bàsica de eines col·laboratives de

venda. 
 

Actuació 18 :  Adeqüar espais de bars, restaurants i comerços 10.000 €                   

Es proposa subvencionar les despeses que han hagut de realitzar els bars, restaurants i comerços per adaptar-se a la nova normalitat

derivada de la crisi sanitària. 
 

 Restauració Actuació 19: Reducció de taxes per ocupació de la via pública (terrasses) més enllà de l’estat d’alarma 120.000 €                 

És una subvenció a una taxa que s’ha de pagar i que financem amb aquest Pla. 

 S'aplicarà una subvenció a la taxa fins el 80% i fins a 31/10/2020

Actuació 20 : Reducció del preu públic per recollida de residus comercials més enllà de l’estat d’alarma 
184.000 €                 

És una subvenció sobre una taxa que s’ha de pagar i que subvencionem amb aquest Pla.

 S'aplicarà una subvenció a la taxa fins el 40% i fins a 31/08/2020  

Turisme Actuació 21 : Campanya de promoció de la ciutat adreçada al turisme de proximitat 20.000 €                   

 Es proposa dissenyar la campanya conjuntament amb associacions de comerciants, gremis i hotels, adreçada als mercats propers. Es

preveu destinar-hi prop de 50.000 €, una part d'aquest Pla i l'altra del pressupost 2020.  

Sector cultural Actuació 22: Avançament i/o pagament de despeses realitzades per produccions culturals posposades o suspeses 30.000 €                   

2.3 Comerç, Restauració 

i Turisme



El sector cultural s’ha trobat, en alguns casos, amb feina i despeses realitzades corresponents a produccions i coproduccions amb

l’Ajuntament o els seus organismes dependents que finalment s’han hagut de posposar o suspendre directament. En aquest sentit es

proposa l’avançament i/o pagament de les despeses ja realitzades.
 

Actuació 23 : Prioritzar els creadors locals i comarcals 100.000 €                 

Mantenir el nivell actual de despesa en contractació, amb major atenció als artistes professionals locals i comarcals, malgrat el

desequilibri de finançament que es produeixi per la disminució de les vendes d’entrades o altres preus públics.  

290.000 €         
Actuació 24: Reducció dels cànons i concessions a les empreses del sector cultural i juvenils i vinculades en equipaments culturals més

enllà del decret d’estat d’alarma
30.000 €                   

És una subvenció a les empreses del sector cultural i juvenil instal·lades en equipaments culturals per assumir part de les despeses dels

cànons i concessions que han de satisfer, i que financem amb aquest Pla.

S'aplicarà una subvenció d'una part del cànon fins a 31/10/2020.    

 Educació Actuació 25 : Casals d’estiu. Per un estiu Enriquit! 100.000 €                 

Vetllar perquè aquest estiu sigui per als infants i joves un estiu enriquit, que els permeti en la mesura que sigui possible tenir un temps

de lleure ric en experiències lúdiques, educatives i emocionals. Oferir casals els mesos de juliol i agost (2 setmanes) en grups reduïts, 

segons permeti la normativa.
   

Actuació 26 : Suport a centres educatius 30.000 €                   

Aquesta actuació vol donar resposta a la necessitat de material, inversions o actuacions sobrevingudes que hauran de fer centres

educatius, escoles bressol (privades) i entitats per iniciar de nou la seva activitat. Vol ser un recolzament i un ajut als centres i entitats

que treballen amb famílies de la ciutat. 
   

Entitats Actuació 27 : Suport al teixit associatiu 40.000 €                   

2.5 Teixit associatiu 50.000 €           
Ajudar a les entitats del tercer sector, culturals i esportives, suport econòmic en accions de lluita contra els efectes de la pandèmia.Cal

que a través d’aquestes mesures disposin de nous recursos per a fer front a la seva recuperació econòmica i puguin afrontar nous

projectes. 
 

Actuació 28 : Suport a les entitats del tercer sector, reforç a l'emergència alimentària 10.000 €                   

Ajudar a les entitats del tercer sector Xiprer, Creu Roja, Estel del mati, etc. que estan donant resposta ràpida en temes alimentaris.

Durant els mesos de març i abril s'han activat 135 serveis d'alimentació urgent , recurs que per a les families caldrà allargar com a mínim

fins a finals d'any. Hi ha un increment continuat de la demanda.  

       1.500.000 €               1.500.000 € 

2.4 Cultura i educació


