AIXÍ
FEM FRONT
A LA COVID-19

PACTE DE MUNICIPI
PER A LA
RECONSTRUCCIÓ
SOCIAL I ECONÒMICA

UN PACTE DE MUNICIPI
I 4 MILIONS PER LLUITAR
CONTRA LA COVID-19

Tots els grups municipals amb representació a l’Ajuntament de Montroig del Camp han unit forces en un Pacte de Municipi per fer front a les
conseqüències que ens ha deixat en l’àmbit local la crisi sanitària de la
COVID-19. Aquest pacte permetrà destinar més de 4 milions d’euros del
pressupost de 2020 a la reconstrucció social i econòmica del municipi.
Després d’escoltar representants dels àmbits social i econòmic locals, els
grups han consensuat gairebé una setantena d’actuacions que tenen per
objectiu donar suport a les persones més vulnerables, ajudar les famílies
amb dificultats, crear ocupació i acompanyar l’empresariat local en la
seva recuperació econòmica.
Durant el procés d’elaboració del pla, s’ha fet una profunda revisió del
pressupost municipal del 2020, redirigint els comptes per donar resposta
a les noves necessitats sorgides per la crisi del coronavirus. S’han eliminat
despeses menys prioritàries, s’han deslliurat fons no disposats per la
suspensió d’activitats i programes, s’ha disposat de part del fons de
contingència i s’han repensat les inversions. Amb els recursos alliberats,
s’han reforçat les ajudes existents i s’han creat noves subvencions,
programes i serveis de suport a la ciutadania i l’economia local que
esdevenen del tot necessaris en aquest nou context.
El resultat d’aquest procés de reflexió i treball és el present recull de
mesures aprovades en sessió plenària el 30 de juny de 2020.
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MESURES
SOCIALS
I SERVEIS A
LES PERSONES
(567.000 €)
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ATENCIÓ SOCIAL
(289.000 €)
1. Incrementarem les línies de subvencions i ajuts de Serveis Socials per

a l’atenció urgent dels col·lectius més vulnerables. Realitzarem seguiment
a les persones i les famílies en risc d’exclusió social. Reforçarem els ajuts
per poder fer front al pagament dels impostos municipals, el lloguer i
els subministraments bàsics per a famílies amb dificultats econòmiques.
Incrementarem, si cal, el fons social de Nostraigua per a la bonificació en
els rebuts de l’aigua a famílies vulnerables.

2. Reforçarem els recursos humans del departament de Serveis Socials

per tal de poder prestar servei de manera àgil als col·lectius que necessiten
atenció urgent.

3. Reubicarem les oficines d’atenció de Serveis Socials per a garantir una

millor assistència a les persones usuàries i, especialment, per a assegurar
les mesures de prevenció sanitàries (espais més amplis i ventilació).

4. Reforçarem els programes de menjador social i de Banc d’Aliments,

donant suport econòmic i estrenyent la relació amb les entitats que atenen
aquesta necessitat, sobretot l’Assemblea Local de la Creu Roja.

5. Impulsarem una campanya de captació de fons i aliments entre les

grans empreses del municipi (destinats al tercer sector).

6. Assegurarem la coordinació i complicitat entre els serveis socials

municipals i les entitats i xarxes socials per arribar a tothom qui ho necessiti
i evitar duplicitats.

7. Garantirem l’atenció i mobilitat de persones amb discapacitat per
evitar que quedin invisibilitzades en situació de crisi.
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Destaquem

€

€

125.000

145.000

EN AJUTS
DIRECTES A
LES FAMÍLIES
I COL·LECTIUS
VULNERABLES

*

Accions 1, 4, 18, 19 i 20.

PER AL BANC
D’ALIMENTS I
ALTRES PROGRAMES
D’ASSISTÈNCIA
BÀSICA

POLÍTIQUES D’HABITATGE
(289.000 €)
8. Impulsarem un Pla d’Habitatge Social, a través de la signatura de

convenis amb entitats bancàries, destinat a la gestió d’un banc habitatges
de lloguer social per a joves, famílies amb dificultats i per a emergències
de l’habitatge (violència masclista, ruïna, incendis, etc).

9. Estudiarem la creació d’una nova entitat pública empresarial per

a la gestió del sòl que pugui impulsar la construcció i rehabilitació
d’habitatge social.

10. Garantirem, amb la màxima celeritat, allotjament temporal a

dones que pateixen violència masclista.

11. Fomentarem que el sector privat aposti també per la construcció
i gestió d’habitatge assequible i social.

12. Establirem un servei de mediació que faciliti acords entre els

propietaris i llogaters per ajornar o reduir totalment o parcialment el
pagament dels lloguers a persones i famílies que passin temporalment
per una situació econòmica complicada i a empreses que hagin patit
greument les conseqüències de la crisi.

ACCIÓ COMUNITÀRIA
(45.000 €)
13. Crearem un Banc del Temps municipal que permeti l’intercanvi

de serveis en comunitat, generant una alternativa econòmica social i
fomentant les relacions entre el veïnatge.

14. Crearem una xarxa estable de voluntariat al municipi, que pugui

organitzar-se i funcionar de manera habitual oferint serveis comunitaris
i/o que pugui actuar puntualment davant noves crisis o situacions
d’emergència que poguessin donar-se al municipi en el futur.
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ATENCIÓ
A LA GENT GRAN
(90.000 €)
15. Crearem un servei municipal d’atenció a la gent gran, actualment

dins el departament de Serveis Socials, amb dotació econòmica i de
personal propi, que pugui continuar amb el programa de seguiment i
assistència al col·lectiu que s’ha dut a terme durant el confinament.

16. Estudiarem que la gent gran del municipi pugui rebre a domicili

els serveis existents als Casals d’Avis mentre aquests es mantinguin
tancats (podòleg, perruqueria…).

17. Mantindrem el reforç del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)
mentre no quedi consolidada la nova normalitat.

INFANTS I ESCOLA
(107.000 €)
18. Impulsarem nous Casals d’Estiu amb més places, un horari més

extens i amb una concepció pedagògica i de reforç escolar. Per una
banda, es preveu com un servei que ajudi a la reincorporació laboral
presencial de pares i, sobretot, de mares, i/o famílies monoparentals, a la
vegada que es compensa la manca d’hores lectives del darrer trimestre
del curs i s’incentiva l’ocupació de gent jove com a monitors i monitores
dels casals. Comptarem amb la col·laboració d’entitats socials per al seu
impuls.

19. Incrementarem la línia d’ajuts a l’escolarització (a la compra de

llibres, material escolar i recursos pedagògics) d’acord amb el que marca
la normativa.

20. Crearem una nova línia de suport a l’alumnat d’ensenyaments
postobligatoris d’acord amb el que marca la normativa.

21.

Millorarem el programa de reforç escolar, amb increment
de mitjans propis de l’Ajuntament o amb més suport de la xarxa de
voluntariat existent, d’acord amb el que marca la normativa.
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MESURES PER
A GENERAR
OCUPACIÓ
I INCENTIVAR
L’ECONOMIA
LOCAL
(3.325.500 €)
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INVERSIONS
I OCUPACIÓ MUNICIPAL
(2.832.000 €)
22. Prioritzarem l’execució d’aquells projectes, com per exemple pe-

tites obres o inversions, per fomentar la contractació de Pimes i afavorir
la reactivació econòmica de petits industrials i empreses constructores.

23. Revisarem els protocols de contractació de l’Ajuntament, Nos-

treserveis i Nostraigua per fomentar la contractació de Pimes i afavorir la
reactivació econòmica. Agilitzarem les compres i contractacions municipals.

24. Prioritzarem aquelles inversions que es puguin executar directa-

ment per l’Ajuntament i les empreses municipals a través de la contractació de persones a l’atur.

25. Crearem nous programes municipals que permetin la contrac-

tació de personal temporal per a la seva execució: brigada de reforç en
el manteniment i millora de l’espai públic, agents cíviques, brigada de
neteja a domicili, brigada de senyalització viària, brigada de recollida de
residus porta a porta, nous casals d’estiu, reforç escolar, vigilància i desinfecció de platges i piscines, revisió del cens d’habitants).

26. Ens acollirem a plans d’ocupació destinats a col·lectius que ha-

gin patit més l’impacte de la COVID-19 en les seves expectatives laborals:
dones, joves, persones amb risc d’exclusió social i familiars a càrrec...

27. Agilitzarem, per part de l’Ajuntament, el pagament a empreses

proveïdores i el pagament de les subvencions a entitats i associacions.
Inclourem a les bases de les subvencions la possibilitat d’avançament de
bestretes a compte de les subvencions atorgades.

28. Prioritzarem el pla d’eficiència energètica al municipi i als equi-

paments de titularitat municipal, amb l’objectiu de contribuir a la rebaixa de la factura elèctrica i l’alliberament de fons ordinaris que puguin
destinar-se a ajuts socials i de suport a l’empresariat local.
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Destaquem

+

€

573.000

A LA CREACIÓ
DIRECTA
DE LLOCS
DE TREBALL

60

PERSONES
CONTRACTARÀ
L’AJUNTAMENT PER A
EXECUTAR PROGRAMES
TEMPORALS

* Accions 2, 8, 13, 15, 18, 25, 26, 28, 38, 43 i 61.

29. Intensificarem la tasca de prospecció en la cerca d’ajuts i subven-

cions d’altres administracions públiques superiors a l’hora de promoure
la contractació de personal o l’execució de nous projectes municipals.

30. Reclamarem un millor finançament local per recuperar l’auto-

nomia de l’Ajuntament i poder destinar sense restriccions els recursos
municipals a pal·liar els efectes de la COVID-19.

NOVA
FISCALITAT
(147.500 €)
31. Establirem una moratòria en el pagament de taxes i impostos.
32. Impulsarem un estudi de la fiscalitat municipal amb l’objectiu
d’incrementar ingressos, regularitzar el frau i poder fer front a la despesa
generada per les noves ajudes econòmiques i les polítiques de suport
social.

33. Estudiarem la bonificació en el rebut de l’aigua, més enllà dels

ajuts específics per al pagament dels subministraments bàsics a la població més vulnerable.

34. Bonificarem la taxa de residus a comerços o establiments pels
dies de tancament a causa de l’estat d’alarma.

35. Bonificarem la taxa d’ocupació de via pública per a les terrasses

d’establiments de restauració i mercats pels dies de tancament a causa
de l’estat d’alarma.
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SUPORT
A PERSONES
TREBALLADORES
I EMPRESES
(193.000 €)
36. Ampliarem l’espai concedit en les llicències d’ocupació de via

pública (com en el cas de terrasses de bars i restaurants) per tal que,
malgrat les distàncies físiques que calgui seguir mantenint, es pugui recuperar l’activitat de la restauració el més aviat possible i s’incrementi
l’oferta i atractiu turístic.

37. Promourem que el sector de la restauració i el comerç s’adherei-

xin a plataformes de venda en línia i servei a domicili, acompanyant-los
en el procés des de l’Ajuntament.

38. Reforçarem el departament de Promoció Econòmica tant en re-

cursos humans com en el seu finançament.

39. Ampliarem el servei de la Borsa de Treball Municipal i el reinven-

tarem amb noves eines de suport en línia (correu electrònic, consultes
per videoconferència, entrevistes virtuals...).

40. Oferirem un servei d’assessorament a empreses i treballadors i

treballadores del municipi i per tramitar les ajudes econòmiques municipals i d’altres administracions, així com donar-los l’assessorament i
el suport que puguin necessitar. Aquest servei haurà de centralitzar la
informació de totes les ajudes i serà un punt des d’on es pugui tramitar
qualsevol ajut. Haurà de poder oferir els seus serveis de manera telemàtica (assistències per videoconferències).

41. Programarem formació en mesures de prevenció i higiene per als

establiments comercials, d’hostaleria i turístics segons les noves normes
sanitàries. Facilitarem l’acompanyament per tal que aquests puguin obtenir la certificació de salut (Protocols de garantia sanitària).
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42. Crearem una nova línia d’ajuts, d’acord amb la normativa vigent,

per a fer front a les despeses que les empreses hagin hagut de fer per
adaptar-se a la crisi de la COVID-19 i el confinament (despeses en prevenció i salut, adaptació d’espais, inversió en nous recursos telemàtics o
digitals…).

43. Reforçarem la línia d’ajudes per a l’autoocupació i per incentivar
que les empreses locals contractin persones en situació d’atur.

44. Incentivarem, mitjançant acompanyament professional, la crea-

ció de cooperatives de treball en aquells nínxols d’activitat que puguin
generar ocupació i nous serveis a la ciutadania (serveis a la gent gran, repartiments a domicili, neteja de l’espai públic, socorrisme, entre d’altres).

45. Programarem formació destinada a persones treballadores i a
l’atur que pugui preparar-los per trobar feina o emprendre en aquests
nous nínxols d’activitat.

46. Crearem una borsa local de la pagesia, que permeti al sector

agrari local contractar persones a l’atur per a campanyes específiques.

47. Acompanyarem les empreses locals que vulguin impulsar el te-

letreball i/o adaptar-se a nous models de negoci i activitat d’acord amb
la realitat post confinament.

48. Flexibilitzarem les restriccions per a la realització de les obres a
l’estiu.

49. Realitzarem les actuacions necessàries per a millorar la connec-

tivitat al nostre municipi.
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Destaquem

€

€

2,5

132.500

MILIONS

EN INVERSIONS
MUNICIPALS
DESTINADES
A PIMES

* Accions 3, 22, 24, 28, 34 i 35.

DE REBAIXA
EN TAXES
DE RESIDUS
I OCUPACIÓ
DE VIA PÚBLICA

PROMOCIÓ
DELS SECTORS
ECONÒMICS LOCALS
(153.300 €)
50. Impulsarem una nova campanya de promoció turística que su-

posi una aposta conjunta del sector i de l’administració local generant
una marca de destinació que faci valdre els fets diferencials que marcaran els avantatges competitius d’acord amb la nova situació de pandèmia: producte únic de municipi com a lloc de vacances de 63 km2, amb
gran quantitat de serveis integrals i optatius personalitzats (allotjaments,
lleure, oci, altres actors turístics locals...), grans espais naturals i oberts, 12
quilòmetres de costa, àmplia zona de muntanya, baixa densitat de població, apartaments turístics unifamiliars, etc.

51. Centralitzarem l’oferta amb tot el teixit empresarial i comercial

del municipi al web de Turisme, amb una estructura coordinada que
compleixi amb l’estratègia d’oferta conjunta com a un sol producte que
ofereix tots els serveis potencials del municipi.

52. Estudiarem la creació d’un segell de “Turisme segur i saludable”

per potenciar les activitats a l’aire lliure, la baixa massificació i fer-lo extensiu a aquells establiments que reuneixin les normes de seguretat i
higiene i que ofereixin activitats d’acord amb les mesures sanitàries i en
un entorn “segur”.

53. Crearem, des del departament de Turisme, nous serveis i atractius

turístics que s’alineïn amb la marca de turisme saludable i segur (repartiment de mascaretes i petits sabons a les oficines de Turisme, creació
d’itineraris turístics lliures d’aglomeracions, noves rutes, etc).

54. Impulsarem campanyes específiques per al comerç, que incen-

tivin el consum intern i de productes de proximitat, comptant amb la
complicitat de les entitats que representen el sector.
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55. Impulsarem campanyes específiques per a promoure l’ús dels

serveis existents al municipi (autònoms, professionals, gestories, etc.)

56. Reforçarem les campanyes gastronòmiques, per tal de potenciar

el sector de la restauració local.

57. Crearem una campanya específica per a la ciutadania i visitants

amb recomanacions sanitàries que pugui situar-se en espais de major
afluència i oficines d’atenció: ús de mascareta, higiene de mans, distàncies mínimes...
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Destaquem

€

€

138.000

69.000

EN CAMPANYES
DE PROMOCIÓ
DELS PRINCIPALS
SECTORS
ECONÒMICS
LOCALS

PER AJUDAR
LES EMPRESES
LOCALS
A ADAPTAR-SE
A LA COVID-19

* Accions 37, 38, 40, 41, 42, 50, 51, 54, 55 i 56.

ALTRES
MESURES
(181.000 €)
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ADMINISTRACIÓ
ÀGIL I SEGURA
(151.000 €)
58. Elaborarem un pla de desescalada per assegurar el retorn a l’ac-

tivitat normal de l’administració i dels equipaments municipals, amb la
màxima seguretat tant per als treballadors i treballadores com per als
usuaris i la ciutadania.

59. Impulsarem un procés de revisió i simplificació de procediments
per facilitar la tramitació de les ajudes socials i econòmiques.

60. Intensificarem els esforços de l’Ajuntament en l’avenç de l’ad-

ministració electrònica, la implementació d’eines digitals i les dades
obertes, i en el desenvolupament del programa de millora de l’atenció
ciutadana. D’aquesta manera s’agilitzen els procediments, es garanteix
el control i accés de la ciutadania a la informació pública, i es facilita la
relació i la tramitació amb l’Ajuntament de manera no presencial.

61. Reforçarem l’estructura administrativa interna per poder fer front
a un previsible increment d’expedients derivats de les noves ajudes i subvencions.

62. Crearem un servei d’atenció psicològica per als empleats i em-

pleades municipals que requereixin suport i acompanyament a l’hora
d’atendre la ciutadania més vulnerable (“Cuidem els que cuiden”).
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ESPAI PÚBLIC,
PROTOCOLS
I SEGUIMENT
(30.000 €)
63. Farem un pla de reordenació de l’espai públic que asseguri una

mobilitat que respecti les distàncies físiques, prioritzant els vianants i, en
darrer terme, els vehicles motoritzats.

64. Crearem un protocol de desinfecció de les piscines municipals i

privades comunitàries, per garantir el bany segur dels usuaris.

65. Un cop es pugui recuperar la normalitat i les autoritats sanitàries

ho aconsellin, organitzarem una jornada multitudinària i participativa
per celebrar la superació de la crisi sanitària, que tingui impacte emocional en la ciutadania i fomenti l’activitat econòmica. Durant la jornada, es
farà un acte d’homenatge i reconeixement a les víctimes mortals a causa
de la COVID-19, així com a totes les persones que en aquests moments
difícils han estat clau per oferir serveis essencials, atendre a les persones
vulnerables i protegir els col·lectius de risc (professionals i voluntariat).

66.

Avaluarem les mesures executades al municipi a causa de la
pandèmia i l’estat d’alarma per elaborar-ne una diagnosi i, d’acord amb
l’experiència viscuda, elaborar protocols per a futures situacions d’alarma
i confinament.

67. Elaborarem un pla de contingència sanitària municipal que inclogui l’anàlisi de la situació local en aquest àmbit, el trasllat de les necessitats sanitàries a les administracions competents i l’elaboració d’un
protocol d’actuació sanitària al municipi en cas de rebrot.

68. Crearem una comissió de seguiment de l’execució de les accions

previstes al pla, que estarà formada per un representant de cada grup
municipal amb representació i, si s’escau, per tècnics i tècniques municipals. La comissió es reunirà cada dos mesos.
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Mesures executades des de l’inici de l’emergència sanitària
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