
1 

 

 
 

 
 
 
 

REUNIÓ DE GOVERN DEL 29 D’ABRIL DEL 2020 

 

1) Repàs regular de serveis municipals: 

- Serveis a les Persones: donar suport a les persones vulnerables i comptar 
amb unes partides d'ajuts i beques de 184.000€. A l'inici de la crisi per la Covid-
19 es van incorporar 15.000€  extres per ajuts a aliments i  5.050€ extres per 
ajuts a medicaments. A banda, també s'ha reforçat amb quasi 6.000€ el servei 
de Suport Atenció Domiciliària i amb 4.500€ el servei de suport de teràpia 
psicosocial.  

Des que va començar la crisi, s'han fet més de 2.000 trucades a persones 
grans i vulnerables. A hores d’ara, des de l’Ajuntament encara s’està trucant a 
unes 300 persones cada setmana. A més a més, a través de la Diputació de 
Barcelona s'ha creat un servei complementari a l’actual de Teleassistència per 
a totes les persones majors de 65 anys que viuen soles. El consistori s’ha posat 
en contacte amb 240 persones i 56 s’han inscrit en el servei. 

Addicionalment, s’han repartit 119 lots d’aliments per a una setmana a 43 
domicilis i s’han portat 47 comandes de medicació a 39 domicilis més.   

En darrer lloc, s'ha col·laborat amb el Consell Comarcal del Maresme i 
l'Ajuntament del Masnou per crear un alberg temporal per a persones sense 
llar. 

- Serveis d’Ocupació: S'ha preparat una conversió de totes les formacions i 
recursos per poder ser accessibles telemàticament i donar resposta a la nova 
situació post-Covid-19. S’han proporcionat llistats d’empreses i formadors 
locals per a la realització de cursos arreu del Maresme. Ara més que mai serà 
necessari donar suport a les persones que s’han quedat sense feina o que 
s’han repensat la carrera. 
 
- Educació: En coordinació amb els centres escolars, s’han finalitzat les 
tasques per assegurar la connectivitat de tot l’alumnat del municipi, 
especialment d'aquelles famílies que requerien de suport. L’Ajuntament ha 
repartit 2 tauletes amb connexió a internet i 2 connexions a internet a famílies 
que no tenien les eines necessàries. 
 
- Suport a l'economia local: A través del grup de treball, creat des de la 
Regidoria de Promoció Econòmica, s'estan treballant 4 línies específiques: 
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a) Bases d'ajuts al comerç local   

b) Plataforma comercialització: s'està creant una plataforma perquè tots els 
comerços i negocis d’Alella que ho desitgin puguin posar a la venda productes i 
serveis a través d'internet. L'Ajuntament assumirà tots els costos d'aquesta 
actuació per tal que els comerços i negocis locals puguin donar-se a conèixer, 
promocionar i vendre els seus productes i serveis i tenir accés a liquiditat. La 
intenció és tenir la plataforma funcionant en un termini màxim de dues 
setmanes. 

c) Campanya de promoció del comerç local: s'ha contractat una empresa que 
treballarà per a la promoció del comerç local en una primera fase des d'ara i 
fins a finals d'any per tal de donar un suport imprescindible a l'economia local. 

d) Formació i recursos: es posa a disposició del comerç local una línia de 
formacions telemàtiques gratuïtes per al comerç local. La primera es 
desenvoluparà la setmana vinent i serà envers a l'e-commerce. 

 

2) S'han creat els següents recursos: 

 
- Activitats per a gent gran: Aquesta setmana s'ha iniciat una programació 
d'activitats diàries dirigides telemàticament. Les activitats són Tai-txi, Memòria, 
Ioga, Anglès, Gimnàstica i Manualitats. 

- Servei d’acompanyament al dol: l'Ajuntament, en col·laboració amb el Grup 
Temps, ha creat un servei de suport i acompanyament al dol per pèrdues de 
persones estimades a causa de la Covid-19 o que no hagin pogut acomiadar-
se adequadament a causa de la situació de confinament 

- Contes per al desconfinament: l'Ajuntament estudia la compra de 750 
contes per a infants d'entre 2 i 8 anys de l’editorial Mediterrània. L’objectiu és 
que que les famílies puguin explicar-los com ha de ser el desconfinament i les 
mesures de prevenció necessàries a tenir presents. L’editorial Mediterrània ha 
treballat el contingut amb la col·laboració de l’Hospital Sant Joan de Déu i 
l’ajuda del Doctor Bonaventura Clotet, cap de Servei de Malalties Infeccioses 
de l’Hospital Germans Trias i Pujol. Els contes es repartirien a totes les llars 
amb menors de la franja d'edat indicades. Encara no s’ha determinat la data 
d’entrega.  

- Servei de lectura: l’Ajuntament, en col·laboració amb el voluntariat, posarà 
en marxa el servei de lectura que es desenvoluparà de manera telemàtica. 

 
3) Repartiment de mascaretes: S'ha establert el protocol de repartiment de 
10.000 mascaretes adquirides per l'Ajuntament. Està previst rebre la comanda 
a finals d'aquesta setmana. El cap de setmana es prepararien els lots per a 
cada domicili (segons l'empadronament) i a inicis de la propera  es repartirien 
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llar a llar a través de la xarxa de voluntariat. Properament informarem dels dies 
que es farà el repartiment a cada carrer del poble. Actualment es poden 
adquirir mascaretes no sanitàries realitzades pel grup de voluntariat social 
Puntades d’Esperança a diferents establiments d’Alella. 

4) Llum verda a noves línies d'ajuts: 
- Bases d’ajuts al Comerç: s'està perfilant una línia de subvencions 
extraordinària per donar a tots els comerços locals afectats per la crisi un ajut 
d'entre 800€ i 1000€, el que suposarà una inversió d'uns 50.000€. 
- Bases d'ajuts a persones, principalment famílies amb infants a càrrec 
afectades per la crisi. Es treballa la creació d’aquesta línia amb criteris 
d’atorgaments amplis. Està previst que s’hi pugui destinar entre 100.000€ i 
200.000€ 

5) Espais de treball polític: 
- Ple municipal: el proper dijous 7 de maig se celebrarà un ple municipal 
telemàtic que es podrà seguir per streaming. 
- Comissió especial de seguiment de la COVID-19: d'acord amb el compromís 
de tots els grups municipals s'ha creat una comissió específica per treballar i 
debatre conjuntament propostes i actuacions de tots els partits del consistori. 
Aquest dijous se celebrarà la primera sessió. 

 


