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1 │  Introducció 

Com a annex a les Memòries de Gestió de l’any 2020, aquest document té l’objectiu de fer un recull 

sintètic dels impactes que la pandèmia de la Covid-19 ha tingut en la prestació dels serveis 

municipals de l’Ajuntament de Mataró.  

 

El document s’estructura en 3 apartats: 

● En primer lloc es recullen les principals valoracions qualitatives de cadascuna de les Àrees municipals 

●  Un segon apartat mostra les dades més rellevants de l’Observatori de la crisi Covid-19 

●  Per últim, el document incorpora l’estat de situació a 31 de desembre de 2020 del Pla de Reconstrucció 

Social i Econòmica que va posar en marxa l’Ajuntament 
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2 │ Impacte de la Covid-19 en els serveis municipals 

Presidència i 
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Administració 

General 

Desenvolupament 

Urbà i Econòmic 

Qualitat 

Urbana 

Serveis a la 

Ciutadania 

La pandèmia associada a la irrupció de la Covid-19 ha requerit durant 2020 un procés d’adaptació a 

l’emergència per part del conjunt de serveis de l’Ajuntament de Mataró. Així s’ha pogut reflectir tant en les 

activitats desplegades al llarg de l’any, com en nous instruments i eines  per dur a terme el conjunt de serveis. 

En el decurs d’aquesta situació, cal destacar especialment l'adaptació del personal a la nova situació, amb nous 

aprenentatges que s'han incorporat a la prestació habitual de servei.  

 

Tot seguit es mostren agrupats per àrees alguns dels impactes, així com de les activitats i instruments 

d’adaptació més destacats al llarg de 2020. 
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2 │ Impacte de la Covid-19 en els serveis municipals 

En general, l'Àrea d'Administració General ha pogut assolir 

els seus objectius previstos per l'any 2020 gràcies a 

l'adaptació de tots els procediments de gestió i tramitació a 

la nova realitat derivada de la pandèmia. És important 

destacar que els avenços fets en anys anteriors cap a la 

tramitació electrònica han facilitat aquesta adaptació a la 

situació excepcional. Cal destacar també la gran capacitat 

d'adaptació als canvis exigits que ha demostrat l'equip 

humà de l'àrea. 

El conjunt de la Direcció de Serveis Econòmics ha pogut 

assolir satisfactòriament els seus objectius tal i com 

s'observa en el detall dels serveis que configuren la 

Direcció: 

● El Servei de Tresoreria ha mantingut les seves ràtios de 

Servei i ha pogut assolir els seus objectius durant el 2020 

amb l'esforç afegit de l'adaptació a les noves 

metodologies de treball amb especial atenció a poder 

oferir un servei eficient en els pagaments a tercers. 

● El Servei de Gestió Econòmica ha hagut d'adaptar tots 

els procediments de gestió i tramitació a la nova realitat 

derivada de la pandèmia. S'han establert mecanismes de 

coordinació i d'adaptació al format de teletreball. A 

banda, s'han hagut de tramitar i gestionar tots els canvis 

pressupostaris necessaris per fer front a la crisi de la 

pandèmia. 

Presidència i 

Estratègia Mataró 

Administració 

General 

Desenvolupament 

Urbà i Econòmic 

Qualitat 

Urbana 

Serveis a la 

Ciutadania 
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2 │ Impacte de la Covid-19 en els serveis municipals 

● S'han assolit satisfactòriament els objectius establerts en 

el calendari fiscal i en el pressupost municipal per a 

l'exercici 2020. A raó de la Covid19 s'han aprovat 4 

modificacions del calendari fiscal 2020 per diferents 

tributs i preus públics, s'han aplicat reduccions a quotes 

per valor aproximat de 670.000 € a diversos tributs i 

aplaçaments del terminis de pagament de liquidacions en 

compliment del mandat previst pels Decrets d'Estat 

d'Alarma i de mesures de restricció a les activitats 

econòmiques i a la ciutadania. Com a àrea de millora, la 

gestió de la Covid-19 ha evidenciat la necessitat 

d'adaptar els recursos tecnològics de gestió adients per 

donar resposta automatitzada als reptes derivats. 

● S'han adaptat els circuits de tramitació i fiscalització a la 

nova realitat derivada de la crisi de la covid-19. 

La Direcció de Recursos Humans ha treballat durant tot 

l'any 2020 per possibilitar el treball a distància i donar 

resposta a les necessitats de tots els Serveis Municipals 

pel que fa a la gestió de les persones. Des de l'àmbit de la 

Prevenció de Riscos Laborals s'han gestionat els recursos 

d'equips de protecció individual... 

Presidència i 
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Urbà i Econòmic 
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Urbana 
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2 │ Impacte de la Covid-19 en els serveis municipals 

L’Àrea de Presidència ha fet front  a les noves necessitats 

derivades de la situació de pandèmia mitjançant nous 

instruments i estratègies d’adaptació. 

● El Servei d'Estratègia i Governança ha replantejat una 

part important de la seva activitat. S’ha redefinit tant en 

continguts com en metodologia el procés de reflexió 

estratègica Mataró Agenda Urbana 2030. S'han creat 

instruments nous d'informació i coneixement de ciutat 

com ha estat el cas  de l'observatori de la crisi Covid-19, 

o l'enquesta a empresaris per copsar la incidència de la 

pandèmia en l’activitat empresarial. Cal destacar 

especialment l’inici dels treballs en la identificació i 

definició de projectes estratègics, susceptibles d’orientar 

apostes estratègiques de ciutat i accedir a un volum 

important de recursos procedents dels fons europeus 

Next Generation.   

● En el servei de Comunicació, la situació extraordinària i 

urgent provocada per la pandèmia del coronavirus va fer 

necessari crear un nou espai d'informació: un lloc web de 

referència per centralitzar les informacions oficials i 

mantenir la ciutadania informada sobre mesures, 

incidència, restriccions, recomanacions, etc. I un minisite 

que reuneix totes les mesures i ajuts adoptades en el si 

de la Taula per a la reconstrucció social i econòmica de 

Mataró. També es publica una guia que recull totes les 

mesures adreçades a pimes i autònoms.  
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● El Servei d'Atenció Ciutadana ha procedit a una 

reorganització constant dels recursos disponibles per fer 

front a les demandes ciutadanes. El tancament d'oficines 

durant més de dos mesos ha provocat la transferència de 

recursos cap als canals telefònic i telemàtic, i ha suposat 

un impuls a la tramitació per la Seu Electrònica. 

Campanyes ciutadanes com la sol·licitud de beques de 

menjador escolar, han estat obertes a la tramitació 

electrònica, amb molt bona acceptació per la ciutadania 

evitant desplaçaments i cues. A partir de la reobertura 

d'oficines, l'objectiu immediat del servei ha estat garantir 

l'accés de la ciutadania, independentment de les seves 

capacitats TIC, a totes les tramitacions i productes 

delegats en aquest servei.  

● En el cas del Servei de Sistemes d’Informació i 

Telecomunicacions, la situació de pandèmia va 

provocar el desplegament d'un conjunt d'instruments 

electrònics i programari per facilitar el teletreball en 

l'Ajuntament, garantint la prestació dels serveis a la 

ciutadania. Podrien destacar-se entre d’altres el següent 

grup d'actuacions amb una implantació reeixida i ràpida 

en l’organització: desplegament de programari per 

facilitar el treball col·laboratiu, provisió d’ordinadors 

portàtils per facilitar el teletreball, desplegament de 

programari per facilitar la realització de teleconferències i 

trucades corporatives, equipament tecnològic per a la 

realització de videotrucades, mecanismes de 

ciberseguratat per al teletreball, etc. 

2/2 
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En l’Àrea de Qualitat Urbana, el 2020 ha estat un any de 

consolidació de diferents projectes importants, si bé ha 

requerit també l’adaptació i obertura de nous dispositius 

davant l’emergència plantejada per la situació de 

pandèmia. 

● Així, l'activitat general del Servei de Policia Local s'ha 

increment d'un 7,7%, fins als 38.700 serveis anuals, 

degut principalment a la major activitat relacionada amb 

el control de les mesures preventives de la Covid-19. 

Més enllà, el Servei ha mantingut la seva activitat 

ordinària en matèria de seguretat ciutadana, civisme i 

trànsit. Pel que fa a l'execució de projectes de mig-llarg 

termini, durant 2020 s'han centrat els esforços en la seva 

planificació, atès que la seva execució material estava 

condicionada per la priorització de les línies d'actuació 

contra la pandèmia. 

● També la gestió de la pandèmia provocada per la Covid-

19 ha absorbit la major part de l'activitat del Servei  de 

Protecció Civil i Salut, des del qual s'han centralitzat i 

coordinat totes les accions de prevenció, seguiment i 

control desenvolupades per l'Ajuntament, així com la 

coordinació amb el PROCICAT i el Departament de Salut 

de la Generalitat de Catalunya. Aquesta pandèmia, junt 

amb l'episodi meteorològic extrem (temporal Glòria), 

ocorregut a principis de l'any, han evidenciat la 

importància i necessitat dels serveis d'emergència, així 

com el valor preventiu de l'autoprotecció ciutadana per 

fer front a situacions de crisi per a la seguretat i la salut. 

● Quant a l’Oficina de Mediació i Convivència ha vist 

afectada la seva activitat conseqüentment amb la situació 

d’emergència i el seus efectes en les relacions de 

convivència, tant a l'espai públic com a l'àmbit privat. Per 

donar resposta a aquesta necessitat sobrevinguda, la 

Secció de Civisme i Convivència ha desenvolupat 

bàsicament dues línies d'intervenció. D'una banda, el 

suport a tots els serveis municipals en la comunicació i 

gestió de la crisi, fent arribar les informacions més 

rellevants a tots els col·lectius i entitats implicats.  
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De l'altra, la més important, reforçar els treballs de 

mediació i intervenció a l'espai públic, per abordar des de 

la conscienciació i pacte les situacions de tensió 

convivencial que es produïen en diferents punts de la 

ciutat. 

● Pel que fa al Servei d'Equipaments Municipals, i en 

relació als seus projectes estratègics, el grau d'afectació 

ha estat major en funció de la fase. Així, per exemple, la 

licitació i execució de les obres de l'Espai Mataró, un cop 

iniciades, s'han hagut de replanificar degut, 

principalment, a l'aturada i a les afectacions en l'activitat 

industrial. Per aquest motiu, també el Pla de 

manteniment dels equipaments públics, s'ha executat de 

forma discontinua.  

En línies generals, es valora positivament el volum 

d'actuacions assolides en el context social. Un dels punts 

forts a destacar és la capacitat per adaptar-se al treball 

en format no presencial i no modificar el servei prestat. 

● Aigües de Mataró (AMSA) ha patit diferents impactes a 

destacar en l'execució de la seva tasca, ja que durant els 

mesos de confinament van endarrerir o paralitzar algunes 

obres previstes, que s'han posat en marxa així que ha 

estat possible. L'obra que ha patit més retard ha estat la 

del dipòsit de la ronda Bellavista. La Covid-19 també ha 

fet baixar l'activitat d'àrees com el laboratori, que ha 

reduït la seva activitat externa i per compte d'altres.  

L'atenció presencial al client es va substituir per la 

telefònica i els tràmits en línia. És va potenciar la 

transició cap a l'administració electrònica perquè, malgrat 

el confinament, es pogués seguir donant els mateixos 

serveis als clients de manera eficient. 

Un altre impacte ha estat la integració del TubVerd dins 

d'AMSA, com una activitat més de l'empresa, que ha 

tingut repercussions a nivell econòmic i organitzatiu. 
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Per a  l’àrea de Serveis a la Ciutadania, l’any 2020 i la 

situació extraordinària de pandèmia, ha suposat un 

requeriment de reinvenció i adaptació d’activitats en 

format on-line. 

● Des del Servei de Benestar social, s'han estat atenent 

les necessitats socials de les persones tant les ja 

conegudes com també les emergents arrel de la 

pandèmia per covid19  que va forçar les persones a 

quedar-se confinades dins dels seus domicilis. S’han 

posant a l'abast de la població diferents eines per 

facilitar l'accés als serveis mitjançant diferents vies, ja 

sigui de manera presencial , telefònica o mitjans 

telemàtics. Les accions que es van portar a terme es 

van orientar a cobrir necessitats bàsiques dels més 

vulnerables i  donar suport dins del domicilis de les 

persones grans i dependents, prenent les mesures  

sanitàries preventives necessàries per garantir una 

atenció de qualitat. Durant l'any de pandèmia s'ha posat 

encara més en valor el treball en xarxa, destacant la 

col·laboració amb les entitats del tercer sector i els 

serveis sanitaris. 

● En l’àmbit educatiu alguns serveis s’han vist 

interromputs durant mesos com l'activitat ordinària de 

les escoles bressol, activitats de lleure educatiu com els 

patis oberts, o les activitats del Pla Educatiu d'Entorn. 

D'altres s'han hagut d'adaptar a les noves mesures 

d'organització per evitar nous contagis com la 

implantació de la docència telemàtica als diferents 

centres municipals. 

S’han invertit recursos extraordinaris davant les 

necessitats educatives i socials generades per la Covid: 

la compra i distribució d'equips informàtics destinats a 

estudiants per al seu aprenentatge des de casa, 

material escolar per a infants de famílies vulnerables, 

cessió d'espais públics a les escoles per a la realització 

d'activitats lectives o d'esbarjo fora del centre; més 

hores de neteja als centres educatius públics, etc. 

1/3 
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Cal destacar la feina coordinada per tal de garantir un 

retorn segur a les escoles, la màxima presencialitat del 

curs i la continuïtat en la lluita contra les desigualtats 

educatives. 

● En el cas de la Direcció d’Esports s’han acompanyat i 

ajudat les entitats i escoles pel que fa a la seva 

adaptació a la situació sanitària i a les restriccions, així 

com una adaptació de determinats programes tractant 

de minimitzar l’impacte de la Covid-19  en l’esport a 

Mataró. 

● Bona part de les accions culturals habituals no s’han 

pogut dur a terme, el que ha obligat a cercar nous 

formats, així com cercar noves  i noves vies de 

col·laboració amb altres agents culturals de la ciutat. 

● L’emergència sanitària ha fet reformular també alguns 

dels projectes en marxa o previstos per part del Servei 

d’Igualtat i Diversitat Ciutadana. D’aquesta manera, 

s’ha prioritzat l’atenció telemàtica o telefònica al servei 

de primera acollida, l’atenció a les dones en situació de 

violència, l’atenció al col·lectiu LGTBI, els serveis 

d’intervenció socioeducativa als espais joves o la 

mediació intercultural. Tanmateix, en diferents serveis 

va recuperar-se la presencialitat quan aquesta va ser 

possible.  

També l'activitat de la xarxa de casals de gent gran es 

va fer en format virtual, i es va iniciar un projecte 

d'acompanyament telefònic individualitzat per pal·liar els 

efectes de la soledat no volguda.  

En línies generals  han continuat les accions previstes 

dels projectes de cooperació finançats des de 

l'Ajuntament de Mataró, per bé que també s'ha 

col·laborat en les campanyes d'emergència 

específiciques per donar resposta immediata als efectes  

de la Covid-19 en països en situació de vulnerabilitat. 

2/3 
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● Quant a l’Agència de suport i serveis a les entitats 

també s’han assolit els compromisos  traslladant bona 

part de  l'activitat presencial a activitat on line, i 

adaptant les formes de treball i les eines a la situació 

pandèmica. En qualsevol cas, l'impacte de la Covid ha 

estat important en la programació davant la 

impossibilitat de celebrar algunes activitats com la 

Mostra d’Entitats o la Festa del voluntariat. Cal 

destacar el suport donat des de l'Agència per a 

l'activació del voluntariat durant el temps de pandèmia. 

● Pel que fa a l’habitatge, l'any 2020, malgrat la 

pandèmia, ha estat un any de consolidació  de 

diferents projectes que s'han concretat l'any 2021. 

Així, en l'àmbit de l'habitatge protegit s'han realitzat els 

estudis que han conduit a la signatura d’un conveni 

amb INCASOL per a l'impuls d’habitatges protegits a 

Ronda Barceló. S’ha creat el Servei Integral de 

protecció de l'habitatge i s'han creat i consolidat tots 

els instruments del projecte Lloguem!.  

● Lògicament, la gestió de la pandèmia provocada ha 

absorbit la major part de l'activitat de la Secció de 

Salut, des del qual s'han centralitzat el seguiment 

epidemiològic de la pandèmia i la coordinació amb el 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 

així com el suport a tots els serveis municipals en 

l'adopció, comunicació i control de mesures 

preventives. Tot i reduir-se l'activitat ordinària de la 

secció, s'han mantingut els programes bàsics de 

protecció de salut, amb les inspeccions de seguretat 

alimentària, ambiental i animal, amb un total de 226 

expedients disciplinaris oberts. 
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L’Àrea de Desenvolupament Urbà i Econòmic ha fet 

front a la situació d’emergència amb un bon nivell 

d’acompliment dels objectius i resultats previstos 

mitjançant la reorganització de recursos i l’adaptació de 

nous instruments quan aquesta ha estat necessària. 

El nivell d'execució de les activitats i projectes 

corresponents al conjunt de la Direcció d'Ocupació i 

Promoció Econòmica ha estat en general notable. No 

només s'han abordat durant aquest període els serveis 

encomanats en el sí del catàleg de serveis municipal, 

alguns d'ells ja finalitzats, sinó que la necessitat sorgida 

pel context pandèmic Covid-19 va derivar en l’activació i 

coordinació de les mesures d'emergència i 

reconstrucció  per la ciutat a través de la Taula de la 

Reconstrucció Econòmica i Social de Mataró.  

● Pel que fa al Servei d’Ocupació de Mataró, l'atenció a 

les persones i a les empreses es va prestar sobretot 

per mitjans telemàtics i les activitats presencials es 

van reduir als serveis mínims necessaris per atendre 

les persones que ho requerien. Per assegurar el 

manteniment de l'atenció a les persones i a les 

empreses usuàries es van prendre mesures 

correctores,  i els resultats obtinguts, persones ateses, 

noves incripcions, orientació laboral, recerca de feina, 

formació ocupacional.., han estat similars al d’anys 

anteriors.  

● Lògicament, l'impacte de la crisi sanitària de la Covid-

19 sobre el teixit productiu i l'ocupació de la ciutat ha 

estat molt important. Des del servei de Promoció de 

Ciutat i Comerç es va fer una diagnosi a partir de la 

qual es van formular mesures de reactivació 

econòmica per les empreses i comerços de la ciutat 

en el marc del Pla de reconstrucció econòmica i social 

com l’Impuls de la campanya de difusió i promoció del 

comerç local, els ajuts per facilitar la digitalització del 

sector, mesures per l'activació de locals buits, ajuts a 

autònoms i microempreses, l'aparcament com element 

facilitador durant la fase de reactivació..., entre 

d’altres. 
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● La Fundació TecnoCampus ha assolit l'any 2020 els 

principals objectius que s'havia marcat, mantenint 

l'activitat universitària (matrícula de nou accés) i 

activitat de suport a l'emprenedoria tot i les dificultats 

provocades per la crisis de la Covid-19. Destaquen els 

programes de suport que s'ha dut a terme: s'ha 

habilitat una línia específica d'ajuts a la matrícula per a 

estudiants afectats per la crisi i s'ha desplegat 

programes específics de suport a l'empresa i 

l'emprenedor. 

● Tot i la pandèmia durant l’any 2020, la Direcció 

d’Urbanisme i Planificació ha pogut assolir els 

objectius i no s’ha vist excessivament afectats en el 

desenvolupament de les tasques encomanades per 

avançar en els  sectors en desenvolupament, alguns 

d'ells vinculats al PIC com el Camí Ral o entorns Biada 

i també d'altres com el Sorrall.  Pel que fa a llicències 

es va continuar amb el Pla de millora, posant en valor 

el PIUM i treballant per escurçar els terminis 

d'atorgament. 

● També, malgrat la situació de pandèmia, es valoren 

positivament els resultats assolits des del Servei de 

Llicències d’Obres i Activitats, en els que es pot 

destacar la MPG del Camí Ral de la Mercè, i els inicis 

dels treballs dels sectors en desenvolupament de 

Vallveric, el Sorrall i entorns Biada. 

2/2 
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Què és? 

 

Una resposta integral als nous reptes sorgits de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19. Els cinc 

grups municipals presents a l’Ajuntament (PSC-CP, ECPM-ECG, ERC-MES-AM, Junts per Mataró i 

Ciutadans) van signar al maig de 2020 l’acord per elaborar-lo de manera conjunta amb els agents socials. El 

Pla de reconstrucció social i econòmica va recollint i implantant les diferents estratègies pensades per 

millorar les condicions de vida de les persones més afectades per la crisi i la reactivació del teixit productiu i 

l’ocupació, amb l’objectiu de no deixar ningú enrere. 

  
Qui ho promou? 

 

La Taula per a la reconstrucció social i econòmica de Mataró és l’òrgan directiu del Pla. Està constituïda pels 

representants polítics i pels membres del Consell Econòmic i Social de Mataró, que també donen suport al 

pacte de ciutat i actualment són: la Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM), 

la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) i els sindicats UGT i CCOO. La Taula es reuneix 

periòdicament per proposar noves mesures i analitzar la implantació d’aquelles que estan en marxa. 

  
Finançament 

 

La definició i coordinació del Pla per a la reconstrucció social i econòmica de Mataró compta amb el suport 

econòmic del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i del Servicio Público de Empleo Estatal, i amb el 

cofinançament de l'FSE en un 50%. 
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ÀMBIT ECONÒMIC - Pla de Reconstrucció 2020 (1/3) 

CODI MESURA observacions Estat 
RESULTATS OBTINGUTS  

(de 14/03/2020 a 31/12/2020) 

1 
Monitoratge a través d’enquestes per a conèixer 
les necessitats de les empreses  

TAULA 2020   

2 
Facilitar banc de proveïdors per a la compra de 
materials necessaris per la "nova realitat"  

TAULA 2020   

4 Distribució de guia de bones pràctiques TAULA 2020   

5 
Protocols d’autoavaluació preventiva 
“establiments segurs” 

TAULA 2020   

6 Fast-Track d’activació de terrasses TAULA 2020   

7 
Impuls de la formació virtual per a les empreses i 
les persones 

TAULA 2020   

8 Microcrèdits per a autònoms, pimes i entitats TAULA 2020 

  

S’han presentant 218 expedients. 
198 expedients gaudeixen de l’ajut . 
Mitjana d’atorgació: 545€ per expedient.  
La mitjana de cobertura d’interessos és el 46%, cobrim quasi la meitat dels interessos de 
cada préstec. 

9 
Dispositiu específic per donar suport a la 
reactivació econòmica 

TAULA 2020   

10 
Fiscalitat Resilient: flexibilitat i adaptació 
impositiva 

TAULA 2020   

S/N Ajuts retornables ERTO's TAULA 2020   Es van atorgar 23.200,00.-€ i ja ens han reintegrat 16.800,00.-€ 

1.1 Campanya I posada en valor comerç local 
Més 9.555,58 € de pressupost ordinari per imatge adaptada 
- campanya Nadal 20 

  

- Al novembre campanya “comprem entre veïns i veïnes. Ara Toca Mataró” 
-Imatge adaptada al  Nadal: La campanya inclou anuncis en premsa escrita, mitjans on 
line, publicitat exterior i ràdio 

1.2 Plans Dinamització eixos comercials (disseny)  
Degut a les limitacions de la pandèmia, les accions de 
dinamització no s’han pogut dur a terme. 

  

S’han mantingut reunions amb les tècniques de barris.  
S’ha reforçat la campanya de comerç adreçada a la compra al barri i per la campanya de 
Nadal també s’ha reforçat amb elements de publicitat exterior als barris.  

1.3 L'aparcament com a element facilitador 

5.307,30.-€ executats per comunicació i 20000 a pumsa per 
pàrquing gratuït. No executats els 5.000 previstos per a 
senyalització. 
 
La campanya fora de Mataró no s’ha pogut posar en marxa 
fins ara, degut a les restriccions de mobilitat dels caps de 
setmana.  

  

- Gratuïtat de 30’ d’estacionament en dissabtes i festius comercials autoritzats als 
pàrquings del parc central, plaça Granollers i Plaça de les Tereses gestionats per PUMSA 
per estades superiors a 1 hora. 
 
Millora de les condicions de compra agrupada de vals de descompte per obsequiar als 
seus clients. A partir dels 200 vals es gaudeix d’un 50% de descompte sobre el preu 
habitual. 
 
Intensificació de les mesures de control per a la restricció d’accés de vehicles al centre 
per tal que recuperi la prioritat com a espai per a les persones. 

A continuació es mostra un resum del balanç de l’any 2020 de les mesures del Pla de Reconstrucció Social i Econòmica 

Iniciada 

Finalitzada 

No Iniciada 
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  ÀMBIT ECONÒMIC - Pla de Reconstrucció 2020 (2/3) 

CODI MESURA observacions Estat 
RESULTATS OBTINGUTS  

(de 14/03/2020 a 31/12/2020) 

1.4 
Activació locals buits (Millors aixequem persianes, 
estudi reactivació, comerç galeria oberta) 

- Locals Buits: Despesa total 9.801,00.-€ (50% taula i 50% 
subvenció). 
- Mataró Aparador: 10.000.-€ previstos no executats.  
- Aixequem persianes: 28.088,80.-€ executats, del 
pressupost ordinari. 

  

Projecte Aixequem persianes: 41 sol·licituds, de les quals 13 no poden optar-hi perquè 
són propietaris que no tenen el local llogat. Aquests propietaris els adherim a la 
campanya Aixequem Persianes per posar el local a la borsa d’immobles. 
29  sol·licituds acceptades (una és doble llogater + propietari) 
22 expedients resolts i 6 pendents de rebre documentació requerida.  
 
- Elaboració de Diagnosi i pla d’actuació per al foment de l’ocupació de locals buits i la 
reactivació de la zona Mataró Centre i Eixample.  Previsió finalització: 1r trimestre 2021 
 
Mataró Aparador d’Art: 2 immobiliàries interessades. 

1.5 
Gestió i governança (adaptació taula transversal, 
…) 

  

  

Renovació de la Taula Transversal de Comerç  amb la incorporació de noves entitats 
(PIMEC, Cambra de Comerç i Tecnocampus) . S’està treballant per veure com s’incorpora 
la representació dels eixos comercials i per la creació de la Comissió de seguiment del 
PIC. 

1.6  Accelerar PIC Projecte Estratègic Transversal 
Per la pandèmia no s’han pogut dur a terme accions de 
dinamització al carrer des de febrer. Preparació presentació 
web projecte Emblemàtics i exposició (1r trimestre 2021) 

  

- Actuacions espai urbà: Canvi de paviment de la plaça de Sta. Anna i Projecte executiu 
Camí Ral de la Mercè. Embelliment Riera. 
- Actuacions vinculades a la mobilitat: Les pilones al c. Argentona i la Muralla del Tigre. 
Contracte per reparació pilones (st Josep i Tereses). 
- Control i restriccions mobilitat: informadors als punts d’ accés en horaris no permesos.  
Policia Local està realitzant els serveis de control aleatori i intensificació vigilància. Nova 
senyal limitació 30’ 
- Càmeres: Fase d’automatització de la lectura de les matrícules per vinculació de 
matricula amb les pilones.  
- Tràmit OVAC: revisió del tràmit per poder consultar matrícules.   
- Dinamització:: s’està treballant en la comunicació a veïns, comerços, etc. 

1.7 
Subvenció per a la transformació digital del 
comerç i la restauració (convocatòria 2020) 

6ECO21 

  

- 137 sol·licituds, de les quals 2 s’han anul·lat per estar duplicades.  
- 109 estan revisats i correctes per fer atorgament  
- 17 expedients pendents de documentació requerida i pagaments deutes 
- 9 sol·licituds denegades 

2 Mataró turisme de proximitat NO TAULA. Pressupost ordinari   Campanya de difusió.  

3 Digitalització (activitat econòmica i social) 

  

Sessió Digiempren per establiments: 15 assistents 
Signatura de convenis amb les entitats comercials (NEM, ACAM, Ass Mercat Plaça Cuba) i 
Gremi d’Hostaleria, tot ampliant l’objecte dels convenis a la digitalització dels seus 
serveis. 
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ÀMBIT ECONÒMIC - Pla de Reconstrucció 2020 (3/3) 

CODI MESURA observacions Estat 
RESULTATS OBTINGUTS  

(de 14/03/2020 a 31/12/2020) 

4 
Contractació dispositiu de reforç pel Servei 
d'Ocupació i de Llicències (9 m) 

3ECO21 

  

2 Tècnics Ocupació del 1/10 al 31/12 
(entrevistes, Club de Feina i accions grupals): 
- 335 atencions a 245 persones  
 
2 Tècnics llic. del 1/10 al 31/12 

5 Indústria  (pendent accions concretes CESM/Fons europeus)   

S/N 
Sessions sectoritzades del programa “reinventa’t 
del TCM (começ i indústria) 

TAULA 2020   

  Reducció preu públic brossa comercial TAULA 2020   
Cobrir la davallada d’ingressos de les guinguetes 
de la platja 

TAULA 2020 
  

  
Concessions municipals (Exempció cannon 
ocupació concessionaris restauració ( la sal, Can 
Dimas, Tilt, la peixetaria) 

  
  

Complement per a cofinaçar els dos tècnics 
atorgats pel pla de reactivació 

9.395,91.-€ de la Taula i 2.363,00.-€ de subvenció SOC 
(Generalitat)   

Dues tècniques A2 contractades 

  
Previsió per cobrir la davallada d’ingressos de la 
taxa de terrasses 

TAULA 2020. Mesura S/N    

Mesures de control COVID als mercats de 
marxants (6 mesos)  

Possible trasllat del mercat ambulant a la passarel·la firal  
  

Controladors pel desdoblament del mercat de la Plaça Cuba de dijous (des del 10/12/20) 
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ÀMBIT SOCIAL - Pla de Reconstrucció 2020 (1/2)  

CODI MESURA observacions Estat 
RESULTATS OBTINGUTS  

(de 14/03/2020 a 31/12/2020) 

1.1 Manteniment de l'habitatge 

1SOC21 
Contractació de 1 administratiu per S. Habitatge (mesures 
d’urgencia pla reactivació econòmica ). Dotar Cap. 1 amb un 
informador especialitzar en suport jurídic exter 

  
Durant 2020 es va posar en fuincionament el servei i es van iniciar 147 expedients al 
SIDH (servei d'informació del deute) 

1.3 
Reobertura Espai Gatassa per atenció a persones 
sense llar 

2SOC21 
Atenció al sensellarisme (2 fases): Trasllat servei atenció al 
sensellarisme d'Espai Gatassa a Can Boet i posterior trasllat 
a  Centre Acollida Can Soleret (ampliació equipament). 
Posada en marxa Espai Gatassa- gestió i acondicionament 
mobiliari del local 

  153 persones  ateses (en els mesos que van estar oberts els centres de Gatassa o Boet) 

1.4 
Previsió augment del nombre de Prestacions 
Econòmiques d'Urgència Social vinculats a temes 
d'habitatge 

    43 persones 

1.5  
Mobilització d'habitatge buit per generar 
habitatge social i evitar ocupacions (diferents 
mesures) 

  

2.1 

Increment de les activitats per millorar el benestar 
emocional i cognitiu de les persones grans I 
combatre el sedentarisme propiciat pel periode de 
confinament en el marc de les polítiques de gent 
gran activa. 

Per les mesures sanitàries, no es va poder obrir els casals de 
la gent gran I no es va necessitar més despesa de la 
pressupostada 

  

Les activitast s'han reconvertit de presencials a virtuals, ampliant el cicle de 
conferències, i incentivant les d'activitat física i memòria. Hi ha participat al voltant de 
5.000 persones.  S'han fet gairebé 2000 trucades d'assessorament sobre l´ús de la 
plataforma zoom, i gairebé 8000 trucades de seguiment individualitzat a 2700 persones 
usuàries de la xarxa de casals.  

2.2 
Prevenció i detecció de la soledat sobrevinguda i 
la fragilitat 

  

2.3 Augment d'altes en el servei de teleassistència         2.226 usuaris base  + 276 (increment servei línia 900)  144 d'ells temporals 

2.4 Augment d'hores de SAD social 4SOC21   Increment hores per Covid = 395.206,27 € i 23.937 hores 

2.5 Reforç dels equips de Benestar Social   Contractacions fora plantilla de TS per tasques PIA       4 tècnics durant 6 mesos 

3.1 
Previsió augment dotació recursos alimentació 
Centre de Suport Alimentari L'Entorn (Urgències + 
frescos + increment atenció). Entorn.Creu Roja 

Conveni Creu Roja-Equaliment: 28.325,00€; Frescos Creu 
Roja (36.387,00€) + Apats COVID 19 (47.570,08€) + Apats 
sensellarisme Pere Tarrés (10,151,05€)   

  

  

Total  families- centre abans de Covid= 1.273 // Increment any 2020 = 983 families més = 
En total 6.963 Persones un 38% mes que l'any 2019 

3.2 
Cobertura necessitats bàsiques subministraments 
(informes risc exclusió residencial)   

  
  

  
  

2768 (Informes exclusió residencial +Prestacions econòmiques urgencia social per 
subministraments. Es detecta un increment del 47% respecte any anterior) 

3.3 
Increment de les partides de beques per 
complement menjador escolar  

Les beques es concedeixen per curs escolar. Aquest import 
era per octubre-desembre 2020, però no s'assegurava 
finançament pel període gener-juny 2021. Es va decidir no 
utilitzar aquest import per manca de recursos propis.   

  

  

  

4.1 

Promoure mesures de suport emocional i 
psicosocial adreçades als col.lectius més afectats 
per la crisi Covid19 - NUM infants atesos 
F.Hospital   

Ampliació conveni Fundació Hospital 

  

  

  

71 suports  (es detecta un increment del 13% respecte al volum regular de l'any 2019) 
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ÀMBIT SOCIAL - Pla de Reconstrucció 2020 (2/2)  

CODI MESURA observacions Estat 
RESULTATS OBTINGUTS  

(de 14/03/2020 a 31/12/2020) 

5.1 
Previsió d'augment d'hores d'intervenció del 
Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 

5SOC21   
Durant els mesos d'octubre a desembre, es va incorporar una psicòloga a jornada 
complerta 

6.1 Aules d'Estudi en els Espais Joves de la Ciutat 
6SOC21 
Durant l'estiu 2020 

  Van participar-hi uns 100 joves que la usaven una mitjana de 2 dies per setmana. 

6.2 

Previsió d'augment d'hores de contractació de 
formadors especialitzats a les activitats de suport 
a l'estudi de la xarxa d'espais joves. Complement 
al reforç escolar del Pla Educatiu d'Entorn 

Per mesures sanitàries només es podien fer grups bombolla 
I no es podia fer més despesa que la pressupostada 

  

  

  

  

7.1 
Crear una mesa de coordinació de les institucions i 
entitats implicades per a donar suport a processos 
d'emancipació i inclusió de joves ex tutelats   

  
  

  
  

  

9.1 

Creació d'una línea de suport al sector cultural a fi 
de reactivar-lo, fomentant l'exhibició cultural I la 
col·laboració  amb el comerç local per la 
dinamització econòmica 

8SOC21 
Trasllat i col·locació dels pessebres a diferents eixos 
comercials de la ciutat durant el Nadal.  

  
Extraordinàriament i sense tenir en compte recursos propis, es va impulsar l'exposició de 
pessebres als comerços locals. 

10.1 

Oferir suport a les entitats esportives per 
contribuir a la  sostenibilitat de les activitats i 
afavorir la continuïtat i accés  dels associats i 
famílies vulnerables afectats per la crisi 
ocasionada per la COVID.  

Menors ingressos preus públics 

  

  

  

S'ha donar suport a 37 entitats esportives 

10.2  
Afavorir l'accés a l'activitat esportiva a les families 
vulnerables afectades per la crisi ocasionada per la 
Covid   

85010/341130/48901 
  

  
  

S'ha donat ajut a 19 entitats esportives i subvencionat 85 places 
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ÀMBIT TRANSVERSAL – Pla de Reconstrucció 2020    

CODI MESURA observacions Estat 
RESULTATS OBTINGUTS  

(de 14/03/2020 a 31/12/2020) 
  

1 Cap estudiant sense internet. TAULA 2020     

2 
 Assessorament per a l’optimització de la potència 
elèctrica  

TAULA 2020 
Plataforma intel·ligent d'energia (AD menor). Partida 
710200/42521Z/64100  

  

contractació d’una plataforma on line  amb  2.000 punts per a la possibilitat de generar 
estalvi econòmic.  
Actualment  en fase de proves de funcionament, adequant els missatges que han de 
rebre els usuaris adaptant-lo a les característiques i imatges de l’ajuntament, fent 
traduccions a català, etc.  La previsió és que estigui actiu  a la web al 1r trimestre  2021.   

1ALT21 Programa d’agents mediadors a l’espai públic  Despesa extraordinària actuals vigilants/informadors.   
La previsió inicial era de 10 auxiliars durant 1 mes (octubre). S'amplia 10 persones més 
(nov-des)   

    Dispositius platges COVID-19: pròrroga 10 persones       
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 Mesures de Reactivació Econòmica i Social Covid19: Recull de Plans Locals i Mesures 

de reactivació socioeconòmica a Catalunya. Municipis de més de 50.000 habitants 

 Pla de Reconstrucció Social i Econòmica  

 Recull de les mesures econòmiques i sociolaborals de suport a PIMES i autònoms 

davant de la Covid-19 (19 d’Abril de 2021) 

 Web municipal Coronavirus 

 Observatori de la crisi Covid-19 
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