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1. Contextualització 
 

La pandèmia de la Covid-19, a més de generar greus efectes sobre la salut de la població, va  

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

l'activitat econòmica decretades per a la gestió de la crisi sanitària van afectar de manera directa 

els establiments minoristes que, en compliment del Reial Decret 463/2020, van haver de 

suspendre l'obertura al públic. En concret, van resultar 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 van tenir un impacte directe sobre la demanda i l'oferta, 

afectant a la cadena de subministraments i a les vendes de les empreses, generant problemes de 

solvència, que es van traduït en el cas de Moià en 66 expedients de regulació temporal afectant 

a 529 treballadors (dades a 29 de maig de 2020).  

 

El nombre de persones en situació d'atur  al mes d'abril va augmentat un 18 %  en relació al mes 

d’abril del 2019 i un 24% si comparant amb el mes de gener del 2020.  

 

En aquest context d’emergència sanitària, la primera prioritat de l’Ajuntament va ser protegir la 

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

vulnerables.  

 

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

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. 

 

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 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. 

 

Sens dubte ens enfrontem a una nova etapa, amb un increment del repunt de contagis i noves 

mesures i restriccions a les quals caldrà fer front. 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 afectarà a 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. 

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.  
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El Pla de treball que es detalla en les pàgines següents, encaminat a la recuperació econòmica i 

social del municipi, està estructurat en dos temps: 
 

1. Gestió de l’emergència. març – setembre 2020: 167.341 € 

2. Pla de recuperació. octubre – desembre 2020: 209.054 € per protegir les famílies més 

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

i les persones autònomes més afectades per la crisi econòmica. 
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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 el municipi 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 del Pla 
 

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. 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. 

4. 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. 

5. Ha de mantenir la inversió pública com a motor econòmic imprescindible. 

6. Ha de ser una aposta per la promoció del poble i el foment de la producció i consum 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 alhora prioritza la cohesió social i contribuir 

a reduir les desigualtats. 
 

b. Abast temporal 
 

1. Gestió de l’emergència: març – setembre 2020: 167.341€ 

2. Pla de recuperació: octubre – desembre 2020: 209.054€ per protegir les famílies més vulnerables, 

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

autònomes més afectats per la crisi econòmica. 

 
c. Abast territorial 

 

El Pla es fa amb recursos municipals i està pensat per implementar al municipi de Moià. 

 
Tot i això, la cooperació amb el Consell Comarcal 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. 
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4. Mesures de gestió de l’emergència ja impulsades 
 

4.1. Persones 
 

Actuació 1. Seguiment durant el confinament de persones majors de 65 anys que viuen soles. 
 
Des de l’Ajuntament es va engegar un programa per identificar les persones majors de 65 anys que vivien soles 
i conèixer les seves necessitats. Es van contactar un total de 100 persones d’aquest grup. Aquells casos en que 
es va detectar alguna necessitat van estar derivats a Serveis Socials per tramitar noves altes de serveis 
d’atenció a domicili. Durant tot l’estat d’alarma es va continuar contactant amb aquestes persones per seguir 
fent un seguiment de la seva situació 
 
Actuació 2. Ampliació de personal a  l’àrea de benestar social. 
 
A causa de la situació d’emergència social ocasionada per la pandèmia, es va veure augmentada la demanda 
d’atenció social al servei de Serveis Socials. Per aquest motiu, es van redistribuir les tasques de l’auxiliar 
administrativa de l’àrea de persones, que dedicava la meitat de la seva jornada a donar suport a serveis socials, 
i ara hi està dedica el 100% de la jornada. 
 

A més a més es va contractar una persona auxiliar de suport a l’equip tècnic per un període de 6 mesos (de 

juliol a desembre). Contractació també d’una persona tècnica de reforç del mes d’agost al mes de 

desembre. 

 

Impacte: Major despesa no pressupostada.  
 
Import: 12.000 € auxiliar  i 13.907€ tècnica (contractació des del mes d’agost) 

 
Actuació 3: Modificació de la normativa de subvencions per adequar-la a la nova situació  
 

S’ha acordat mitjançant un decret d’alcaldia que tota aquella ajuda extraordinària atorgada a les famílies 

per raó de la pandèmia durant l’estat d’alarma, no es comptabilitzi en el còmput anual màxim d’ajuts 

socials, respectant el criteri tècnic de les tècniques de Serveis Socials. 

També s’han flexibilitzat les mesures per presentar la documentació requerida per l’obtenció dels ajuts, de 

manera que cap persona no vegi restringits els seus drets per qüestions tècniques. 

 

Impacte: Major despesa no pressupostada 

 

Import: 8.526 €. (import d’ajudes específiques pel COVID19 a 25 de setembre) 
 
Actuació 4: Increment del Servei d’Atenció a Domicili  
 

El servei d’atenció a domicili es va reforçar durant el confinament per arribar a aquelles persones més 

vulnerables i sense xarxa de suport. Es van oferir serveis de primera necessitat com fer la compra, higienes 

personals, etc. 

 

Impacte: Major despesa no pressupostada 

 

Import: 1.400 €. 
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Actuació 5. Recollida d’Aliments i Targetes moneder 
 
El servei de recollida d’aliments que gestiona Càritas va estar provisionalment assumit per part dels serveis 
socials de l’ajuntament, durant aproximadament dos mesos, amb la col·laboració de persones voluntàries de 
dins i fora de la corporació. Aquest servei va incrementar en el marc de l’emergència pel COVID19 en 30 noves 
famílies. Igualment, van incrementar els complements a l’alimentació mitjançant les targetes moneder.  
 
Impacte: Major despesa no pressupostada 

 

Import: 4.210 €. 
 
 

Actuació 6: 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, i amb l’objectiu d’intentar que l’estiu fos un estiu atractiu per a tots ells i elles, 

que els permetés tenir un temps de lleure ric en experiències lúdiques, educatives i emocionals, es van 

incrementar els recursos econòmics de les convocatòries d’ajuts orientats a les famílies amb més dificultats 

econòmiques. 

 

També es van ampliar les activitats d’estiu susceptibles de ser parcialment becades des de serveis socials, 

donant així la possibilitat a les famílies de poder escollir quina activitat d’estiu era la més adequada per als 

seus fills i filles.  

 

Impacte: Major despesa no pressupostada.  

Import: 4.000 €. 

 
Actuació 7 : Facilitar els ajornaments o fraccionaments mitjançant plans individualitzats  
 

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

ciutadana  o empresa valorant-ne la situació i les necessitats de cada cas. A 31 d’agost s’han tramitat 165 

expedients de fraccionament. 

 

Impacte: No afectació en el pressupost municipal. 
 
 

Actuació 8 : Reducció de taxes i preus públics pels serveis municipals suspesos  
 

Davant de la suspensió en la prestació de serveis municipals o la reducció de l’aforament, l’Ajuntament no 

cobrarà  les quotes corresponents als serveis municipals no prestats per l’aturada de l’activitat (escola 

bressol municipal, escola de dansa i museu i piscina). 

 

Impacte: Menor ingrés. 

 
Import: Aproximadament 95.000 €.  
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4.2. Educació  
 

Actuació 9: Targetes moneder de beques menjador 
 
Des de l’ajuntament de Moià i de forma coordinada amb Consell comarcal es va fer el repartiment (amb 
personal propi voluntari) de 80 targetes moneder adreçades a les famílies que gaudien de la beca menjador  

 

Impacte: No afectació en el pressupost municipal. 
 
 

Actuació 10 : Ajuda a les llars sense connexió  
 

L’ajuntament va signar un conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat per 

tal que els centres escolars posessin a disposició de les famílies tots aquells dispositius informàtics 

necessaris. Aquesta acció es va complementar des de l’ajuntament amb 18 kits d’accés a Internet per a 

facilitar l’accés a les xarxes  a alumnes sense internet per poder seguir el curs escolar.  

 

Impacte: Major despesa no pressupostada.  

Import: 517 € 

 

4.3 Salut i seguretat  
 

Actuació 11: Compra d’equips de protecció  
 

Adquisició d’ equips de protecció per garantir les condicions de seguretat per als treballadors i treballadores 

de l’ajuntament, dels equipaments de l’ajuntament  i de les residències de Moià. 

 

Impacte: Major despesa no pressupostada.  

Import: 10.072,10 €. (a 30 de setembre) 

 

Actuació 12 : Neteges especials dels equipaments públics  
 

Desinfeccions dels carrers i dels contenidors per part de la Brigada. També  es van dur a terme 

ampliacions de la neteja en edificis municipals per tal de garantir la seguretat per al personal de servei i 

desinfeccions dels principals edificis abans de la seva reobertura (Ajuntament, Ajuntament vell, Biblioteca, 

Museu, escola bressol i escola Josep Orriols i Roca) 

 

Impacte: Major despesa no pressupostada.  

Import: 3.479 €. 
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4.4. Comerç i empresa 
 

Actuació 13 : 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 han ingressat 

les quantitats previstes en el pressupost que correspondrien al període d’aturada de l’activitat (Molí Nou, 

Coves del Toll, Concessió Bar Pavelló...). 

 

Impacte: Menor ingrés. 

 
Import: Aproximadament 7.000€. 

 

 
 
Actuació 14 : 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. 
 

Impacte: Despesa assumida des del pressupost aprovat 7.229,90€  
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5. Mesures proposades 
 

5.1. Ajuntament 
 
Actuació 1: Creació d’una “Comissió COVID-19”  

 

Creació d’una comissió de treball a l’Ajuntament per tal de desplegar aquest Pla. Aquesta comissió estarà 

formada per un representant de cada grup municipal i es pot cridar a participar puntualment altres agents 

socials del territori que puguin aportar informació d’interès i rellevant  

Aquesta comissió, per tal de poder disposar d'informació directa, veraç i actualitzada podrà demanar dades 

a les diferents regidories. Serà la comissió que acordarà les propostes i accions a desenvolupar.  

 

Impacte: No afectació en el pressupost municipal 

 
Actuació 2: Modificació del pressupost de 2020  

 

Ajustar el pressupost 2020 contemplant:  

- Una nova previsió d'ingressos i despeses que no es podran executar.  

- Redefinir l’ordre de prioritats, planificant una major partida per aquelles àrees més afectades, i repartint 

l’afectació del pressupost per reducció d’ingressos entre altres partides.  

-Modificar les partides necessàries per donar cobertura a aquest pla. 

 
5.2. Persones 

 
Actuació 3: Modificació de la normativa de subvencions per adequar-la a la nova situació  
 

Revisar la normativa actual per tal que sigui menys restrictiva, podent arribar així a més població 

 

Impacte: No afectació en el pressupost municipal 

 

Actuació 4: Ajuda especifica COVID19  
 

Establir una mesura econòmica extraordinària, amb l'objectiu de disminuir la pressió sobre aquelles 

persones i famílies que han vist reduïda substancialment la capacitat de fer front a les despeses corrents 

del dia a dia, i es troben en situació de risc de no poder fer front a aquestes despeses sense el suport de 

l'administració. Siguin o no, usuàries prèvies de serveis socials. Entre d’altres: vals de descompte a gastar 

en comerç de proximitat i productors locals. 

 

Impacte: Incorporació del 20% del romanent de tresoreria a la partida en el cas de ser necessari 

 

Import: 50.000€ 

 
Actuació 5: Noves mesures per pal·liar l’escletxa digital en el supòsit d’un curs escolar diferent 
 
Amb l’objectiu d’estar preparats per un possible nou període d’escolarització telemàtica, o potser dual, es valora 
la possibilitat de donar accés wifi a tot els espais públics del municipi 
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Aquesta mesura es complementarà amb nous paquets d’Internet per a aquelles famílies necessitades i la 
compra d’ordinadors en el cas que ens trobéssim en el marc d’un curs escolar en condicions extraordinàries.  
 
Impacte: Ordinadors inclosos en el pressupost actual. Xarxa wifi major despesa no pressupostada.  

Import: 9.054€ 

Actuació 6: Beques menjador 
 
Davant la possibilitat de confinament d’una o més aules, està previst des del consell comarcal poder mantenir 
el servei de beques menjador als alumnes afectats. 

 

Impacte: No afectació en el pressupost municipal 
 
 
Actuació 7: Mesures concretes adreçades 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 treballadors i 

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

 

Impacte: Major despesa no pressupostada.  

Import: 5.000€. 

Actuació 8: Subvenció nominativa a favor de l’Hospital Residència de Moià  
 

Si un col·lectiu ha estat afectat en el nostre municipi és el de la gent gran, però molt especialment les 

persones residents de l’Hospital Residència de Moià, patronat del qual aquest Ajuntament n’és un membre. 

Es pretén signar un conveni per donar suport econòmic a aquesta entitat de forma puntual. 

 

Impacte: Major despesa no pressupostada.  

Import: 30.000€. 

Actuació 9: Contractació de personal mitjançant plans d’ocupació  
 

Contractació mitjançant plans d’ocupació d’una administrativa, personal per la brigada, personal de neteja 

i agents cívics per tal de cobrir l’increment de la necessitat d’aquests serveis a l’ajuntament. S’estudiarà la 

situació de cara el 2021 per si calgués ampliar aquesta partida. 

 

Impacte: Major despesa .  

Import: 30.000€. 
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5.3. Comerç i empresa 
 
 

Actuació 10: Subvencionar complementàriament el treball autònom i les microempreses  
 

Es proposa obrir una línia d’ajuts per aquells comerços o petites empreses que hagin hagut de tancar 

durant el període comprès entre el 30 de Març i el 9 d’abril de 2020 destinada a cobrir part de les 

despeses fixes. Aquesta ajuda neix també davant la impossibilitat legal de poder reduir els impostos 

associats a l’activitat. S’atorgaria una quantitat màxima per sol·licitud de 500€. 

 

Impacte: Major despesa no pressupostada. 

 Import: 50.000 €. En funció del número de sol·licituds, aquest import es podria ampliar sempre i quan hi 

hagués partida pressupostària.  

 
Actuació 11 : Suport a les plataformes col·laboratives de venda on-line dels comerços  

 

En aquest àmbit, l’ABIC està en procés de creació, conjuntament amb altres associacions de comerç ,d’un 
market place. Es planteja donar-hi suport econòmic 

 

Impacte: Es traspassarien 5.000 euros del capítol 6 previstos per compra de llums de Nadal. 

Import: 5000 €. 

Actuació 12 : Campanya per sensibilitzar sobre la importància de la compra local  
 

Campanya per sensibilitzar a les persones residents al municipi en la compra en comerços locals (o comerç 

de proximitat). Vals de  Es preveu destinar-hi prop de 15.000 €, una part provinent de la subvenció de la 

Diputació destinada a la dinamització del comerç. 

 

Impacte: Major despesa no pressupostada  

 

Import: 10.000 €  

 
 

Actuació 13 : Campanya de foment del turisme  
 

El sector turístic va patir el cessament de l’activitat durant tot el confinament. Per altra banda a partir del 

mes de juny la reducció de la mobilitat de llargues distàncies ha afavorit el turisme de proximitat. És 

necessari aprofitar aquesta oportunitat i fomentar el turisme a la comarca. Això ha de permetre augmentar 

els nivells d’ocupació del sector en benefici també dels sector relacionats. Es per això que des del consorci 

s’està treballant en una companya de promoció turística de la comarca. 

 

Impacte: Campanya finançada pel Consell Comarcal. No afectació en el pressupost municipal. 
 

 

 

5.4. Cultura i educació 
 

Actuació 14 : Prioritzar els creadors locals i comarcals  
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Planificar una agenda cultural de cara a la tardor amb creadors locals i comarcals. Volem comptar també 

amb les propostes d’activitats d’entitats i associacions implicades en el panorama cultural de Moià per tal 

que ens ajudin a revifar la vida del poble. 

 

Impacte: Despesa inclosa en el pressupost de cultura 

 

Import: 10.000€ 
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3. Resum de mesures 

 

 
 

 

  


