


Que es van crear a l’inici de la pandèmia per poder actuar de manera ràpida.

• Creació d’un Comitè d’urgència a nivell local
• Creació d’un grup de treball de la gestió municipal amb els serveis tècnics
• Creació de tres Comissions informatives de caràcter especial amb l’oposició
• Creació de Taules d’emergència (economia social, empresa, comerç)
• Sessions de treball amb associacions

Amb la voluntat d’ajudar a la ciutadania i al teixit econòmic

 Pla de xoc per donar cobertura a les persones i al teixit de la nostra ciutat (abril 2020)
 Pla de reconstrucció social i reactivació econòmica passada la primera onada (juliol 

2020)
 Reforçar els serveis municipals, per poder donar més servei, per exemple per arribar 

a les llars de la gent gran, dotant material de connectivitat als alumnes



 El 35% dels fons estan dedicats a l’emergència social (serveis socials i habitatge)
 5 milions a l’àmbit econòmic (comerç, emprenedors i empreses)
 2,5 milions a serveis essencials de ciutat, sobretot en aspectes de neteja i de 

desinfecció 
 1.5 milions a les entitats cultura esports, educació i social. 
 S’ha fet a més reserva per un pla de contingència per dotar algun d’aquests serveis. 

L’any 2021 es preveu reforçar també aquests serveis.



La Covid no ha suposat una aturada a Serveis Socials, sinó tot al contrari. Al ser un servei 
essencial ha suposat un ritme de treball molt fort. Cal remarcar la capacitat de poder-
nos anar avançant per tal de poder intentar pal·liar al màxim les necessitats que ens han 
anat arribant. 

La crisi sanitària que estem vivint des del 16 de març ha tingut uns efectes no només 
sanitaris, sinó també socials. 
• La paralització de gran part de l’activitat econòmica conseqüència de l’estat d’alarma 

decretat i les restriccions imposades, ha afectat a un gran nombre de famílies i als 
col·lectius més vulnerables, els quals han vist afectats els seus ingressos, i 
consegüentment, la seva capacitat per fer front a les despeses necessàries pel 
manteniment de les seves llars. 

• D’altra banda l’impacte també ha provocat una desestructuració a moltes famílies 
que no eren ateses per Serveis socials anteriorment, sobretot a treballadors i 
treballadores amb ERTES, a l’atur i particularment pels treballadors temporals, en 
l’economia submergida i autònoms.

Des de l’inici, els Serveis socials s’han estructurat per poder atendre les demandes que 
arriben de la població en general, i alhora, realitzar el seguiment de totes les persones 
que ja eren ateses, la majoria amb situacions d’alta vulnerabilitat.



 El número de persones ateses ha augmentat un 46%
 Augment del número de targetes moneder i ajuts en concepte d’alimentació d’uns 

100 mensuals a uns 900 mensuals.
 El número d’ajuts socials per cobrir necessitats habitacionals ha passat d’uns 50 

ajuts durant gener, febrer i març, a uns 280 actuals.
 El número de persones ateses a causa d’inestabilitat emocional i problemes 

relacionals ha augmentat considerablement
 El número de conflictes familiars detectats ha augmentat, així com les dificultats en 

els infants i adolescents
 Ha augmentat el número de situacions de persones sense llar ateses
 Ha calgut intensificar el seguiment a la gent gran i a persones amb trastorns mentals 

ja que ha augmentat les situacions d’ansietat i de solitud
 Hem detectat claudicació en moltes de les persones cuidadores
 Augment d'un 21% en atencions per violència masclista
 Augment de consultes en relació adolescents i joves per addiccions i pantallismes



El pressupost ordinari aprovat pel 2020 fou de: 4.892.489,76 € .

A causa de la crisi socioeconòmica causada per la crisi sanitària, es va realitzar un 
augment del pressupost 2.730.010,01 € , augmentant en un 56% el pressupost inicial, 
arribant a un pressupost pel 2020 de 7.622.499,77 € .



Per a fomentar l'apoderament i contra l'exclusió social a banda de l'assistencial

a) Punt mediació lloguer
b) Àpats a domicili
c) Beques casals d'estiu
d) Beques material escolar
e) Projecte radars
f) Col·laboració amb les xarxes de voluntaris i veïns
g) Conveni oftalmologia
h) Accessibilitat dels serveis socials, diversificant els canals d’atenció: Punt d’atenció de 
guàrdia i punt d’acompanyament digital.
i) Ajuts per suport terapèutic
j) Gent gran: pla estratègic + estudi repensar casals + Creació Consell de la Gent Gran+ 
conveni entitats de gent gran+ seguiment taula gent gran


