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El passat 14 de març del 2020, el Govern Espanyol va declarar l’estat d’alarma davant 

la major crisis sanitària patida pel nostre país durant l’últim segle. El país va quedar 

totalment paralitzat durant vàries setmanes a causa de la detecció de la SARS CoV-2 

a molts ciutadans i ciutadanes, provocant més de 25.000 morts i 219.000 casos 

confirmats.  

Fruit de les informacions governamentals, el 10 de març de 2020, l’Ajuntament de 

Badia del Vallès va crear el comitè de coordinació tècnic i polític amb l’objectiu 

d’establir mesures per protegir a la població i donar resposta a les afectacions que 

puguin derivar-se del coronavirus. El passat 29 d’abril de 2020 el ple municipal va 

donar compte a la ciutadania sobre l’informe executiu de la gestió sobre l’acció 

municipal dels primers dies des de la declaració de la pandèmia.  

Aquest informe resum el conjunt de les primeres mesures d’acompanyament a la 

ciutadania, en tots i cadascun dels àmbits sectorials de l’organització, tals com; serveis 

econòmics, ús d’espais públics, primeres accions de suport al comerç, atenció a 

serveis socials i dependència, igualtat, ocupació, serveis de prevenció, seguretat, 

protecció civil, entre altres.  

La situació econòmica i social que s’esdevé durant els mesos i anys vinents no són 

positives. Els càlculs i les estimacions de diferents institucions detecten un alentiment 

de l’economia amb una repercussió sobre els col·lectius més vulnerables.  

Badia del Vallès no és aliena a aquest escenari. A la nostra ciutat s’han enregistrat 32 

ERTOs, amb una afectació de 87 persones, principalment del sector de l’hostaleria, el 

comerç i la construcció, a més les dades d’atur del mes d’abril registren 1333 persones 

desocupades, elevant la taxa d’atur al 21,52%, amb una variació mensual del 9,5%.  

L’increment de demandes de suport als serveis socials municipals també són una 

realitat a tenir en compte. Segon les dades provisionals de Serveis Socials, entre el 

període del 17 de març al 14 de maig s’han multiplicat per tres i quatre les demandes 

d’ajuts, amb un increment de la despesa important, situant els recursos destinats a la 

urgència social en més de 30.000.-€ mensuals. El SAD s’ha incrementat en 63 nous 

usuaris, sent la xifra de persones ateses de 178, el servei d’Atenció Domiciliaria també 

s’ha incrementat en 98 nous usuaris, i actualment atenem a 211. Pel que fa a la 
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distribució d’aliments al centre logístic de l’antic poliesportiu, les famílies amb aquest 

recurs són d’un total de 407, de les quals 57 se’ls hi fa el repartiment a domicili.  

La crisi de la COVID no només impactarà en la distribució de la despesa. L’escenari de 

caiguda d’ingressos municipals també ens defineix un nou escenari al qual haurem de 

fer front.  

Les pèrdues econòmiques per les mesures de contingència durant la primera fase de 

la crisi sanitària (no cobrament de lloguers, suspensió de cobrament de la taxa de les 

instal·lacions esportives, ajornament del calendari fiscal, entre d’altres) s’eleven al 

voltant dels 300.000.-€ i poden arribar als 700.000.-€ en cas que la situació es 

perllongui fins a finals d’any. 

Per aquest i altres motius, des del municipi de Badia del Vallès considerem que s’ha 

d’impulsar un pla d’accions amb una mirada estratègica, integral i inclusiva per a la 

reconstrucció econòmica i social de la ciutat. El present document pretén establir un 

conjunt d’accions generalistes amb una implicació local dels diferents àmbits 

d’actuació. Buscant la implicació de diferents agents i institucions públiques que 

disposen de la competència legislativa.  

Aquest document té la voluntat de fixar les línies de treball marc de la política 

municipal durant els mesos i anys vinents, tenint present la situació sanitària actual i 

futura. Aquest pla garanteix unes directrius àmplies per poder aprofundir en accions 

concretes per tractar-les de forma interdisciplinària entre els diferents agents tècnics 

municipals, i, amb una repercussió realista i positiva a la ciutadania de Badia del 

Vallès.   

Es tracta d’un document impulsat per l’equip de govern municipal que recull les 

consideracions i recomanacions dels informes dels diferents serveis tècnics de la 

Corporació, i que són actualitzats de forma periòdica. Aquest document ha estat 

elaborat amb tots els grups municipals representats al ple de l’Ajuntament, així com 

amb diferents agents socials, col·lectius veïnals i amb la ciutadania amb una implicació 

comunitària a la ciutat. Així com oferir la possibilitat que la ciutadania pugui proposar 

mesures a través de mitjans telemàtics.   

Hem d’aprofitar aquest nou cicle de planificació per encarar els canvis profunds que la 

nostra ciutat i el nostre país necessiten. Aquesta crisi global posa en evidència la 

necessitat d’un nou canvi de model productiu i de societat. En aquest cas, aquest pla 
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té una orientació sobre l’Agenda 2030 que ens proposa un full de ruta tenint en compte 

un desenvolupament transformador dins d’una societat més justa, igualitària i 

sostenible.  

Pel que fa al Pla de Mandat aprovat per la present legislatura es veurà afectat pel 

context de la crisi actual, i s’haurà d’adaptar a les mesures contingudes en el present 

document. Així mateix, es redefinirà la planificació pressupostària del present exercici 

2020 i de l’exercici 2021 i que incorporarà les mesures establertes en aquest pla i la 

seva quantificació econòmica.  

Aquest document recull les prioritats polítiques que encetarem per donar resposta a 

les necessitats ocasionades per la crisi sanitària, social i econòmica de la COVID-19. 

Per fer front a aquestes despeses es planteja de manera inicial fer una reserva de 

crèdit per import de 300.000,-€ de l’actual pressupost d’aquelles partides 

pressupostàries corresponents a despesa prescindible com ara, les despeses de festa 

major o altres activitats i compres no essencials. 

S’hauran de fer al llarg d’aquest exercici pressupostari nous ajustos d’altres despeses 

que no siguin essencials ni estiguin contingudes en el pla de reconstrucció i que 

comportarà l’adaptació dels organigrames a les noves necessitats, ajustant-se a  

l’escenari de caiguda d’ingressos previst. 

El document s’estructura en tres grans àmbits on l’economia, els aspectes sociològics i 

l’urbanisme componen un pla estratègic de futur de la ciutat.   
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Impuls, acompanyament i promoció del comerç com a motor econòmic de la 

ciutat 

El municipi de Badia del Vallès té una casuística que es diferencia de la resta de 

municipis de Catalunya, en tant que tots els locals comercials són patrimoni municipal i 

això fa que la situació sigui encara més complicada, doncs el comerç és el principal 

motor econòmic del municipi. Per això es proposen mesures com:  

! Durant les fases de l’estat d’alarma i mentre duri les restriccions d’apertura de les 

activitats econòmiques ubicades en els locals comercials propietat de l’ajuntament 

es condona els rebuts de lloguer. Aquesta mesura es perllongarà durant el primer 

mes d’apertura de l’activitat per afavorir les mesures higièniques i de seguretat 

establertes per les autoritats sanitàries.  

! Durant l’estat d’alarma no es girarà la primera fracció de l’IBI, i  es condona la part 

proporcional de la taxa de residus comercials corresponent als mesos en què els 

locals no han pogut obrir al públic. 

! Acollir-nos des de l’Ajuntament i per optimitzar recursos a les diferents campanyes 

que preveuen impulsar altres administracions públiques, per promocionar i donar 

suport al comerç de proximitat.  

!  Modificar l’acord de Ple que estableix el pla d’Acció Comercial de Badia del 

Vallès amb l’objectiu de facilitar les novacions dels contractes d’arrendaments i 

assegurar, promoure i incentivar l’activitat econòmica i comercial de la població. 

Aquest pla recollirà les següents mesures: 

o Suspensió de manera temporal durant tot l’any 2020 de l’aplicació de la 

participació sobre el dret de traspàs i de la clàusula de l’augment de la 

renda aplicable en cas de traspàs. S’exclou d’aquesta mesura a les 

farmàcies, administracions de loteria i estancs, locals d’apostes, entitats 

financeres i oficines bancàries i establiments mitjans i grans superfícies. 

o Congelació dels preus dels lloguers al 2021. 

o S’agilitzaran els tràmits per la implementació d’activitat comercial als locals 

buits, i s’inclourà en els processos d’adjudicació la possibilitat pels titulars 

de comerços del municipi d’optar a la reubicació del seu establiment i 

mesures per promoure la varietat de l’oferta per millorar la imatge comercial 

amb especial incidència en l’eix de l’avinguda Burgos, on es prioritzarà la 

ÀMBIT ECONÒMIC 
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implementació d’activitat comercial. A tal efecte i respecte als locals 

comercials ubicats a l’Avinguda Burgos que no tenen activitat comercial 

(partits polítics, Sorea i associació de veïns), s’establiran els mecanismes 

necessaris per afavorir el seu trasllat a altres ubicacions. 

 

!  Impulsar mesures de suport als autònoms tals com accions i ajudes tècniques 

en la reorientació del seu negoci i/o suport en temes de màrqueting i presència en 

xarxes, o altres destinades a (re) definir nous models de negoci sostenibles i 

inclusius, capacitació dels treballadors, disseny i implementació d’activitats 

formatives professionalitzadores, bonificacions a la contractació, definició de llocs 

de treball i identificació de perfils vacants, cooperació empresarial, i qualsevol altre 

tipus d’actuació emmarcada en els objectius d’aquesta proposta dirigida a reiniciar, 

orientar i/o reforçar l’activitat productiva.  

! Impulsar la Taula de Promoció Econòmica i Comerç entre l’Ajuntament, 

l’Associació de comerciants, comerciants no associats, altres arrendataris i 

concessionaris de locals propietat de l’Ajuntament i de les parades del mercat 

municipal, per mantenir una comunicació fluida amb la finalitat d’acompanyar a 

l’activitat comercial i econòmica badienca i consensual un nou Pla de 

Dinamització de l’activitat econòmica i comercial.  

! Trobar accions relacionades en l’àmbit econòmic, empresarial i de promoció 

econòmica amb agents privats com la Cambra de Comerç de Sabadell, PIMEC 

i agents públics com la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del 

Vallès Occidental.  

! Intensificar la participació de l’ajuntament en el Pacte per la Reindustrialització 

del Vallès Occidental i el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de 

Barcelona. 

! Impulsar un programa de subvenció pel suport al comerç i la creació de plans 

específics i individuals establint criteris objectius per aquells comerços que ho 

sol·licitin.  

! Fomentar l’associacionisme dels comerços badiencs que no es troben integrats 

dins de l’Associació de comerciants amb l’objectiu de tenir un canal de 

comunicació únic i directe. Especialment entre els paradistes del mercat i del 

mercat no sedentari.  

! Creació d’un pla d’incubadores de projectes innovadors: cessió d’espais per 

noves activitats emprenedores per joves. Es posaran a disposició d’aquest pla 
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locals comercials buits i els espais allotjats a l’edifici d’oficines adjacent a la 

benzinera al costat de les instal·lacions esportives. 

! Facilitar eines al nostre comerç perquè els seus clients puguin realitzar la compra 

dels seus productes a través d’aplicacions telemàtiques per tal de potenciar el 

comerç electrònic de proximitat a través d’una City Marketplace i trobar 

mecanismes de col·laboració amb el repartiment de productes a domicili, 

incorporant també al mercat municipal.  

! Col·laborar amb els comerços del municipi, en la desinfecció de la part exterior 

dels locals comercials i en les mesures sanitàries necessàries per reprendre 

la seva activitat amb seguretat. 

! Els punts de restauració amb terrassa han de mantenir una distància entre taules 

per tal de garantir la salut dels clients. Per això es proposa, una exempció de la 

taxa d’ocupació de la via pública durant la fase I i la seva adequació als metres 

disponibles durant les següents fases, per adaptar-la a la nova realitat, així com la 

possibilitat, sempre que l’espai públic ho permeti, de permetre l’ampliació  de 

l’espai de terrasses.  

! Ampliar el conveni de dinamització amb l’Associació de Comerciants per portar a 

terme el projecte de dinamització comercial i reactivació del comerç presentat i 

continuar amb les tasques de recerca de subvencions, tasques administratives, 

organització i canalització de diferents actuacions esdevingudes per aquesta nova 

situació, muntatge d’activitats, etc. 

! Contractació d’un dinamitzador comercial per posar en marxa totes les mesures de 

dinamització comercial i econòmica acordades en el present document i les que 

s’estableixin a la si de la Taula de Promoció Econòmica i Comerç i donar suport i 

assessorament personalitzat a tots els autònoms, pimes i microempreses de la 

ciutat. 

Mercat no sedentari:  

!  Referent al mercat no sedentari, es reprendrà l’activitat a la fase II, sempre que es 

pugui garantir les distàncies de separació personal entre els paradistes i entre els 

clients i les mesures higièniques requerides per les autoritats sanitàries quant als 

articles de venda. 

!  Revisió de la taxa del mercat no sedentari per l’any 2021.  
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Mercat Municipal:  

!  Referent al mercat, dotar d’equips de protecció i sanejament, de forma temporal, 

als clients i paradistes de l’equipament municipal. 

!  Fer del mercat municipal, motor econòmic i de desenvolupament econòmic local 

aprofitant el bon posicionament comarcal amb un programa específic de millores i 

plataformes de venda en línia i repartiment a domicili i enfortint i alineant 

l’oferta dels establiments propers per tal de generar cadenes de valor. 

!  Impulsar una campanya a escala comarcal del mercat municipal amb l’objectiu de 

captar nova quota de mercat. 

 

Criteris econòmics transformadors en termes d’igualtat social i sostenibilitat 

La càrrega fiscal de la sortida de la crisi no pot ser a costa de les capes més 

vulnerables de la societat, revisant el model impositiu local per incrementar la 

progressivitat i la capacitat redistributiva, garantint alhora l’estabilitat de la hisenda 

local, malmesa per la crisi de la COVID-19. A més proposem mesures com: 

! Agilitzar el pagament de subvencions a entitats socials, culturals i esportives 

atorgades amb l’objectiu de donar suport a les entitats que s’hagin ressentit 

econòmicament de la situació esdevinguda.  

! Agilitzar els circuits de pagament a proveïdors per reduir al mínim el període 

de pagament mitjà. 

! Aixecar la suspensió dels contractes de serveis i d’obres sempre que sigui 

possible per donar estabilitat a les plantilles i minimitzar les pèrdues de llocs de 

treball i el tancament d’empreses. 

! Estudiar les diferents taxes i impostos per implementar bonificacions per renda 

i altres mesures de progressivitat fiscal.  

! En definitiva, redefinir el pressupost municipal per fer front a les mesures 

del present acord amb un escenari pressupostari biennal (2020-2021). 

 

Transformació digital i comunicació 

Aquesta crisi ens ha obligat a reinventar i fer ús de noves eines de comunicació, per 

això cal establir mesures com:  
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! Aposta per mesures de teletreball entre els treballadors i treballadores de 

l’Ajuntament de Badia com a mecanisme de prevenció durant el procés de 

nova normalitat i millora de la conciliació dels empleats, sempre en el marc de 

l’acord amb els i les treballadores municipals. 

! Adaptar l’organització a les noves necessitats derivades de la crisi social i 

econòmica de la COVID 19. 

! Millora de la comunicació bidireccional de l’Ajuntament per minimitzar la 

presència física de la ciutadania a les dependències municipals, garantint la 

resposta a les peticions i tramitacions administratives. 

! Reforç de l’administració electrònica i tramitació virtual. 
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Polítiques encaminades a la promoció del Benestar Social  

S’han de posar en marxa mesures d’ajuda a les persones més vulnerables per lluitar 

contra l’exclusió social, les desigualtats i lluitar contra la pobresa, l’Administració  ha 

d’impulsar mesures de suport i acompanyament basats en la inclusió social i la 

corresponsabilitat, prioritzant l’educació, el benestar físic i emocional i les necessitats 

bàsiques. 

! Ampliació de les ajudes d’emergència social per tal de protegir situacions 

de vulnerabilitat que esdevingui la crisi sanitària.  

! Establir i/o enfortir garanties d’ingressos mínims i necessitats bàsiques per 

a les persones, col·lectius i famílies en situació de pobresa o risc d’exclusió 

social.  

! Assessorar i acompanyar a les famílies en la tramitació de l’Ingrés Mínim 

Vital. 

! Garantir que infants i adolescents puguin continuar la seva educació i el seu 

dret a una alimentació saludable.  

! Reformulació del sistema d’ajuts d’alimentació i necessitats bàsiques per 

afavorir la compra al municipi.  

! Adaptar el projecte de l’Olivera amb la implicació de les persones 

voluntàries, per integrar-lo de manera temporal amb un nou dispositiu de Creu 

Roja que dóna cobertura a les necessitats extraordinària de repartiment 

d’aliments i incorpora producte fresc i kits d’higiene. 

! Revisar la cartera de serveis actual i adaptar-la a les noves demandes que 

apareixeran als serveis socials municipals, incloent el suport educatiu, 

emocional i competencial de la infància i adolescència, l’acompanyament a les 

necessitats de conciliació, sobretot a les famílies monomarentals i 

monoparentals amb especial atenció a la infància i l’adolescència en situació 

de risc i/o vulnerabilitat social. 

o Reforç tècnic del servei d’intervenció socioeducativa per atendre a les 

necessitats de la infància i adolescència en risc. 

! Crear la Taula d’Acció Comunitària Inclusiva com a espai estable de 

coordinació entre els serveis municipals i les entitats del tercer sector. Aquesta 

Taula es reunirà trimestralment i assessorarà i farà seguiment de les accions 

recollides en el PLACI i aquelles que s’acordin per donar resposta als seus 

ÀMBIT SOCIAL  
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objectius, i les acordades en el present Pla. En el cas que fos necessari es 

crearan grups de treball sectorials per millorar la coordinació i el seguiment de 

les accions. L’ajuntament actualitzarà aquells indicadors i dades sobre pobresa 

i vulnerabilitat  i seran analitzats pels membres de la Taula per avaluar i 

prioritzar aquelles accions que s’acordin.  

! Potenciar  la xarxa social de la ciutat per establir aliances per enfortir el 

moviment associatiu, reinventant-se davant l’adversitat sobrevinguda. 

! Treballarem en una oferta de lleure per l’estiu amb un doble objectiu: donar 

resposta a les necessitats específiques de la infància i adolescència en risc i a 

les necessitats de conciliació de les famílies i de socialització dels nens i 

nenes. 

! Protecció a la Gent Gran i situacions de Dependència. La taxa d’envelliment 

present i futura a la ciutat és molt alta. Badia té una edat mitjana superior a la 

de la comarca i existeix un major percentatge de població major de 60 anys i un 

menor percentatge de població de 0 a 14 anys. La cartera de serveis en 

matèria de gent s’ha de revisar, tornarem a realitzar una diagnosi sobre les 

necessitats de la Gent Gran com es va fer en el passat per tal d’actualitzar i 

reforçar la cartera de serveis de suport. 

o La crisi de la COVID ha posat de manifest que l’actual model d’atenció 

residencial a la Gent Gran i a les persones depenents s’ha de revisar. 

Continuarem demanant a la Generalitat, ara més que mai, la 

construcció d’un recurs residencial públic per a la Gent Gran de 

Badia del Vallès que disposi d’una cartera serveis assistencials i de 

suport per tota la població de gent gran del municipi amb l’objectiu 

d’atendre les seves necessitats.  Demanarem l’ampliació del Centre de 

Dia amb l’objectiu d’incrementar les places i garantir d’uns serveis 

d’assistència públics i de qualitat a la gent gran del municipi. 

o Ampliació del Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD), així com el 

personal d’auxili a la llar, complementant els ajuts d’altres institucions 

supramunicipals.  

o Potenciar la connexió comunitària amb la gent gran i l’envelliment actiu 

com a mecanisme d’eradicació de la soledat del col·lectiu i de 

benestar físic, psicològic i social.  

o Implementar accions d’alfabetització digital per la Gent Gran, que 

incorpori formació en l’ús de les noves tecnologies, acompanyament per 

les tramitacions digitals i consell de seguretat, per evitar l’escletxa 

digital d’aquest col·lectiu i facilitar l’apropament a la nova realitat digital.  



12 
 

o Creació d’un grup de treball mix (ciutadania i professionals) per 

promoure accions vinculades a l’envelliment actiu, 

o Continuar plantejant intervencions en locals en desús per a reconvertir-

los en habitatges socials i adaptats per a la Gent Gran i persones amb 

dependència.  

! Amb motiu de la crisi sanitària patida hem pogut observar com sectors de l’àmbit 

de la salut són essencials, per això cal que totes les administracions introdueixin 

polítiques i recursos per a la prevenció, detecció i cura de malalties:  

o Impuls a la Taula de Salut Comunitària per enfortir les relacions amb 

el CAP i millorar la coordinació amb els serveis municipals. 

o Informar els comerços de la ciutat sobre les mesures relacionades amb 

manipulació i protocols d’actuació davant la COVID-19. 

o Informar i assessorar a la ciutadania de les mesures establertes per les 

autoritats sanitàries en cadascuna de les fases de l’estat d’alarma i 

aquelles que s’estableixin per la nova normalitat. 

o La situació d’excepcionalitat que estem patint pot tenir un gran impacte 

en la nostra salut emocional, per això cal apostar per mecanismes 

d’acompanyament emocional i psicològic destinats al personal 

municipal que ha estat i està gestionant els efectes de la crisi, i a tota la 

ciutadania i a totes les franges d’edat.  

o Treballar per sensibilitzar i facilitar la inclusió laboral i social de les 

persones afectades per problemes de salut mental (des de la Taula de 

Salut Mental). 

o Publicar i donar a conèixer de manera coordinada amb el CAP i les 

autoritats sanitàries els consells i recomanació que en cada moment 

s’estableixin per tant de garantir la seguretat de la ciutadania, tant per 

part de l’ajuntament com pels responsables de protecció civil. 

 

Educació i Cultura 

En moments d’incertesa sobre el curs escolar, es poden trobar situacions de 

desigualtat a causa de l’accés a l’educació des de casa. L’escola pública s’ha de 

protegir, és la institució que garanteix la lluita contra les desigualtats, per això cal 

implementar mesures per pal·liar l’impacte: 
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! Projecte de promoció de l’èxit escolar en conveni amb Creu Roja: Facilitant 

ordinadors i internet als i les alumnes que no tinguin accés i una intervenció 

educativa als i les alumnes dels diferents col·legis i instituts de Badia del Vallès en 

situació de risc per eliminar la bretxa que pot generar els nous models 

d’aprenentatge per causa de COVID, ja sigui per causes econòmiques, socials, de 

necessitats especials de suport educatiu o per manca d’accés a internet. Es tracta 

d’incorporar la virtualització del suport educatiu per garantir l’èxit escolar de 

manera coordinada amb la xarxa de suport del municipi i amb les escoles. 

! Donar suport als programes de formació inicial (PFI) i consolidar els programes de 

reforç escolar. 

! Potenciar l’orientació educativa per acompanyar als alumnes i les alumnes en el 

seu trajecte educatiu. 

! Durant el confinament les famílies han estat clau per sostenir i contenir dins de les 

llars diferents necessitats educatives i de lleure per això cal potenciar i oferir un 

programa d’acompanyament a les famílies (formal i informal).  

! Potenciar l’oferta cultural i lúdica i implantar una oferta de lleure i consum 

cultural per a tota la ciutadania, adaptant-la als requeriments sanitaris de cada 

moment. 

! Aprofitar la riquesa del teixit associatiu cultural i esportiu de la ciutat per enfortir el 

voluntariat social de la ciutat, fent-los corresponsables de les respostes a la crisi 

social i econòmica de la COVID-19. 

El dret i la protecció de l’Habitatge 

Determinades situacions de vulnerabilitat poden tenir una repercussió en cadena sobre 

l’habitatge i els subministraments. Per aquest motiu és essencial: 

! Protegir el dret a l’habitatge a través de la Mesa de l’Habitatge, mitjançant la 

negociació de moratòries de pagament d’hipoteca i lloguer social.  

o Redefinir la Mesa de l’Habitatge perquè sigui més efectiva, marcant 

objectius assolibles, incorporant nous elements i professionals per fer-la 

més dinàmica. 

o Fer convocatòries periòdiques amb la possibilitat de convocar-la de 

manera urgent si fos necessari. 

! Paralització de desnonaments i talls a subministraments en tota la població 

amb independència de la situació administrativa.   
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! Establir mesures concretes com un protocol d’ajuda als desnonaments, 

impagaments de serveis bàsics i d’impagament dels rebuts de les comunitats 

de propietaris 

 

Igualtat i no discriminació, vida comunitària i erradicació de les violències.  

En situacions de crisi, les desigualtats es magnifiquen i poden afectar a sectors 

concrets de població radicalment diversos, per aquest motiu cal: 

! Reforçar els serveis d’atenció a les dones en situació de violència de 

gènere i assegurar la seva protecció en moments de vulnerabilitat.  

! Generalment, moltes de les feines precàries i menysvalorades (sectors 

relacionats amb la neteja o de les cures) es troben feminitzades, per això cal 

potenciar el treball remunerat i de qualitat per al col·lectiu.  

o Establir un projecte singular de formació, capacitació i 

professionalització per a dones desocupades en l’àmbit de l’atenció 

domiciliaria a gent gran. 

! Reforçar els mecanismes de detecció i intervenció a la infància i 

l’adolescència, amb especial atenció a les situacions de violència i/o abusos 

sexuals.   

! Reforçar la garantia dels drets de totes les persones a tenir una vida lliure de 

violències i discriminacions. Els actes de discriminació i estimació de 

determinats grups ens alerten en la necessitat d’avançar cap a una societat 

inclusiva i que neutralitzi el discurs de l’odi.  

! Posar en marxa el Servei d’Atenció Integral (SAI), dotant-lo d’un espai per oferir 

recursos a les persones del col·lectiu LGTBI+. 

! Potenciar i implementar un Servei de Mediació propi que tingui una implicació 

directa sobre l’espai públic i sobre les comunitats de propietaris, així com poder 

tenir una connexió amb administradors de finques per tal de millorar la 

convivència a la ciutat.  

! Implementació de convenis i dotació econòmica més amplia a les entitats 

voluntàries i comunitàries del municipi amb l’objectiu d’enfortir l’estructura i 

promocionar l’adhesió de nous voluntaris.  

! Redacció d’un nou Pla d’Igualtat. 

! Potenciar la formació dels voluntaris que estiguin adscrits a les entitats 

comunitàries de Badia del Vallès.  
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Impuls a l’Ocupació i la igualtat d’oportunitats 

L’alentiment de l’economia i la paralització de molts sectors durant el període de 

confinament han provocat i poden provocar que la taxa d’atur creixi. Per aquest motiu, 

cal apostar per mesures d’acompanyament i empoderament de persones en atur i 

aportar noves competències laborals i personals que ajudin al ciutadà en la recerca de 

feina:  

! Potenciar i formar a persones que es trobin a l’atur en sectors generadors 

d’ocupació, com ara el sector d’atenció a persones amb dependència, neteja, 

logística, entre d’altres i millorar la intermediació amb les empreses del sector per 

afavorir la inserció laboral posterior, a través de l’impuls d’empreses de neteja, de 

serveis d’atenció domiciliaria i d’obra pública.  

! Posar en marxa plans d’ocupació en energies renovables, retirada de l’amiant o 

en serveis sociosanitaris.  

! Desenvolupament d’un pla integral de promoció de l’ocupació basat en l’impuls 

de la tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de persones, 

empreses i institucions cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, solidari 

i igualitari. Potenciar la formació basada en competències emocionals i laborals 

per a facilitar la inserció laboral. 

! Actuacions destinades a desenvolupar itineraris laborals que incorporin 

l’actualització de les competències digitals de les persones amb l’objectiu de 

disminuir la bretxa tecnològica, millorar la seva ocupabilitat i facilitar la seva 

inserció laboral en llocs de treball de qualitat. 

! Crear un espai de coordinació de tots els professionals i serveis que treballen en 

l’àmbit de la inserció laboral al municipi per tal d’afavorir el treball conjunt entre 

serveis claus. Tals com els serveis d’ocupació i serveis socials, associant entitats 

implicades al municipi que atenen també els col·lectius vulnerables en els àmbits 

social i laboral. S’han de poder abordar les problemàtiques des d’una visió 

multicausal. 

! Identificar a joves, i oferir informació de recursos i serveis que poden utilitzar, 

especialment aquells que ni treballen ni estudien i analitzar les causes de per què 

ni estudien ni treballen, aquesta crisi no pot ser una excusa del col·lectiu.  

! Redacció d’un pla d’ocupació local a curt termini per la contractació de 

Treballadors/es familiars i auxiliars de la llar com a resposta a la demanda de la 

ciutadania del municipi, així com els alts nivells d’inserció laboral del sector 

sobretot entre les dones aturades. 
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! Quan la situació econòmica ho permeti impulsarem l’obra pública com a 

generadora d’ocupació, donant resposta a necessitats de la ciutat, prioritzant 

espais o equipaments degradats i/o les mesures establertes al Pla de Mobilitat 

Local. En els processos de licitació s’establiran condicions per afavorir la 

contractació d’aturats del municipi. 
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Emergència climàtica i sostenibilitat ambiental 

Durant els passats mesos hem vist com la nostra salut s’ha vist en perill però no 

podem oblidar que la salut del planeta és un tàndem inesperable a la nostra, per això, 

cal apostar per polítiques sostenibles i que vetllin pel medi ambient, tals com: 

! Potenciar el transport públic amb l’objectiu d’evitar l’ús del transport privat 

que ocasiona uns nivells de contaminació més alts. Per aquest motiu, cal fer un 

Seguiment del pla de contingències del Grup Moventis encarregat de la 

xarxa interurbana que connecta Badia del Vallès amb altres municipis de la 

comarca i Barcelona.  

! Incrementar, sensibilitzar i fomentar la mobilitat a peu i en bicicleta per dins 

del municipi. Apostant pels carrils bici i la humanització dels espais públics de 

la ciutat, així com la peatonalització de diferents zones del municipi.  

! Amb motiu de la greu crisi que pot patir el sector de la construcció, s’ha de 

continuar apostant per la rehabilitació d’edificis (aconseguir edificis de baixes 

emissions) i la retirada de fibrociment a diferents parts dels edificis de la 

ciutat.  

 

Entorn urbà i espais públics 

L’espai públic és el lloc de creació ciutadana, són els parcs, jardins, equipaments i 

vials que hem de protegir per crear una ciutat saludable per a tots i totes, és per això 

que cal: 

! Garantir la neteja i desinfecció diària dels diferents espais de la ciutat.  

! Millorar l’entorn del Riu Sec com espai verd d’accés i gaudi per a la 

ciutadania de Badia del Vallès.  

! Programar desinfeccions precises amb l’empresa adjudicatària del servei de 

neteja de les zones escolars, mercat, escales mecàniques i els parcs i jardins 

del municipi.  

! Potenciar l’esport a l’aire lliure com a eina inclusiva, saludable i accessible de 

la ciutadania.  

 

ÀMBIT SOBRE L’ESPAI PÚBLIC 



18 
 

VALORACIÓ ECONÒMICA INICIAL:  941.753,53.-€ 

• Àmbit econòmic: 250.000.-€ 

◦ Ajuts a comerciants, mercat i marxants i dinamització comercial, 

• Material de protecció per posada en marxa de tots els serveis durant totes les 

fases de l’estat d’alarma i preparació per la nova normalitat= 40.000.-€ 

(+poliesportiu) 

• Personal de reforç per garantir l’efectiva prestació dels serveis essencials= 

pendent de quantificar 

• Benestar Social: 200.000.-€  

◦ Necessitats d’urgència social, alimentació, atenció a la gent gran, targetes 

moneder i servei d’Infància i adolescència en risc. 

• Educació: 15.000.-€ 

• Casals d’Estiu: 10.000.-€. 

• Dinamització del mercat de treball: (AMB) 336.935,53,-€ 

◦ Servei d’Atenció Domiciliaria 

◦ Pla Singular de formació i capacitació per a dones 

◦ Personal administratiu de reforç per serveis socials 

◦ Dinamització comercial 

◦ Tècnic de suport  

• Programa Foment de la Cohesió Social: (AMB) 89.818.-€ 

◦ Pla d’Igualtat 

◦ Programa de garantia alimentària.  


