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INTRODUCCIÓ

L’Ajuntament de Castellar del Vallès, amb l’objectiu de 
gestionar de manera eficient la declaració d’alarma, decretada 
el 13 de març del 2020 davant la crisi de la COVID-19, ha 
desenvolupat un seguit de resolucions administratives i ha 
promogut tot un pla de mesures municipals de caràcter urgent 
per tal de garantir els serveis bàsics als nostres veïns i veïnes 
en tot moment i acompanyar-los en el procés d’adaptació en 
els dies de confinament.

Amb aquest pla de mesures, també es dona compliment de les 
condicions previstes a les resolucions de les administracions 
supramunicipals competents.

Totes les mesures han estat coordinades i adoptades amb la 
validació de la Comissió de Seguiment Municipal de la crisi 
sanitària que vivim, constituïda el passat 10 de març davant la 
situació excepcional.

La seva composició és tant política com tècnica i està presidida 
per l’Alcalde del municipi.
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IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS MUNICIPALS

NOU CALENDARI  IMPOST SOBRE ELS BÉNS IMMOBLES (IBI)  

Inici
voluntària

4/5/2020

Fi
voluntària

1/9/2020

1a Fracció

1/7

2a Fracció

1/9

3a Fracció

2/11

4a Fracció

1/12

NOU CALENDARI TAXA RESIDUS DOMICILIARIS I COMERCIALS 

Inici
voluntària

4/5/2020

Fi
voluntària

1/9/2020

1a Fracció

1/7

2a Fracció

1/9

3a Fracció

2/11

4a Fracció

1/12

Altres Actuacions

· Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres (guals): mateix calendari que l’IBI de béns 
urbans.

·Taxa per l’ocupació temporal de domini públic (cessió de locals del centre de serveis): no es posaran 
al  cobrament els mesos d’abril i maig. 

·Taxa de mercats (servei de mercat municipal): no es posaran al cobrament els mesos d’abril i maig.

·Taxa de mercats (parades del mercat setmanal): no es posarà al cobrament el segon trimestre.

· Pròrroga del termini de cobrament en voluntària de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: 
s’amplia al 2 de juny. Els rebuts domiciliats seran carregats l’1 de juny.
· Gratuïtat de l’estacionament en zona blava durant l’estat d’emergència pe COVID-19.

· Taxa d’Ocupació Via Pública: els titulars de bars i restaurants no hauran de pagar les taxes 
corresponents d’ocupació del domini públic, pels dies que no han pogut obrir.

· Devolució o no cobrament dels preus públics per la prestació de serveis, pels dies que aquests no 
s’han pogut prestar:

Ludoteca

Escola de Música

Cursos d’El Mirador

Cursos Casal Catalunya

Quotes SIGE. El complex SIGE Puigverd, no cobrarà les quotes del mes d’abril pels dies que 
continuïn tancades. A més, està estudiant fórmules per compensar al usuaris pels dies de 
març que les instal·lacions han estat  tancades.

Escoles Bressol Municipals: No es cobraran a les famílies usuàries durant el temps en què 
aquestes estiguin tancades

S’ha creat el mecanisme per conformar les factures telemàticament, per tal de no acumular factures 
mentre duri el confinament, i que els proveïdors puguin rebre el pagament de les seves factures 
amb puntualitat. L’objectiu es mantenir el termini mitjà de pagaments a proveïdors, que en el darrer 
trimestre estava per sota de 10 dies.
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ACTIVITAT ECONÒMICA I TEIXIT PRODUCTIU

1. Impuls d’un pla de reactivació econòmica pel teixit productiu un cop superada la situació 
d’emergència sanitària.

2. Reformulació de les línies actuals de suport a l’activitat econòmica per recollir els efectes 
derivats del COVID-19. 

3. Dur a terme una campanya de sensibilització conjuntament amb les associacions empresarials 
i de comerç del municipi per tal de promoure l’economia local i el consum de productes de proximitat. 

4. Continuïtat dels contractes de serveis i obres vigents, iniciats o previstos per a 2020.

5. Indemnització als contractistes municipals que hagin experimentat pèrdues per la suspensió de 
l’execució de contractes, i no s’hagin rescabalat amb fons de suport dels governs estatal o autonòmic.

6. Mantenir el termini mitjà de pagament a proveïdors de l’ajuntament, que en el darrer trimestre 
estava per sota dels 10 dies. 

7. Creació de l’Oficina d’Atenció a l’empresa i als treballadors/es per la situació d’excepció 
covid-2019.

OFICINA D’ATENCIÓ A L’EMPRESA I ALS 
TREBALLADORS I TREBALLADORES

Donada la situació actual d’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada 
pel COVID-19 i que això repercuteix directament amb que les empreses i autònoms no puguin 
desenvolupar la seva activitat amb normalitat i molts treballadors i treballadores tinguin dubtes 
davant de la situació viscuda es crea un apartat a la web municipal adreçada a aquest col·lectiu i 
amb les següents informacions.

Una oficina d’atenció a l’empresa, a les persones autònomes i als treballadors i treballadores amb 
el suport de les regidories d’Activitat Econòmica i Treball. Des d’aquesta oficina s’assessorarà 
i acompanyarà a l’empresa i als treballadors i treballadores en tots aquells dubtes que puguin 
tenir. Funcionarà de manera telefònica de dilluns a divendres de 9 a 13h i per correu electrònic.

Dues guies: una guia per a empresa i autònoms amb tota la informació actualitzada relacionada 
amb activitat econòmica ja sigui a nivell estatal, de generalitat o local. Una guia a nivell de 
treballadors i treballadores amb aquells dubtes més freqüents.

Un formulari adreçat a empreses, autònoms i petit comerç per detectar aquelles necessitats 
que puguin tenir.

També trobarem en aquest apartat aquelles ofertes de feina que es vagin produint.  
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COMERÇ I FARMÀCIES

ENTREGA A DOMICILI: La Regidoria d’Activitat Econòmica ha creat un llistat de tots aquells comerços 
del municipi que fan servei a domicili , en aquesta llista es mostra el nom, adreça, telèfon  i horari  
d’obertura del comerç per tal que els clients puguin fer la seva comanda de forma més còmoda i 
segura. En aquest llistat trobem comerços d’alimentació, de begudes, de dietètica, d’alimentació per 
les mascotes, menjar preparat i farmàcies.

CONTRACTACIÓ

Des de contractació, s’ha contactat amb tots els contractistes actuals, per informar-los de les 
resolucions dels reials decrets llei 7/2020 i 8/2020, així com del decret de la Generalitat 8/2020, 
on es recollien les mesures en matèria de contractació pública per pal·liar les conseqüències del 
COVID-19.

Decrets de suspensió fets: 

Concessions:

- SUARA CONT090005

- SUARA CONT1100017

- SABA APARCAMIENTOS (Servei parcial) CONT1200016 

Serveis:

· FUNDACIÓ PERE TARRES CONT1900161 : Contracte de Servei d’activitats lúdiques per a la 
promoció d’un envelliment actiu i saludable per a la gent gran del municipi

· FUNDACIO PERE TARRES CONT1700194 Servei de suport educatiu destinat a alumnes de 
primària i secundària dels alumnes matriculats als centres escolars del municipi (reforç escolar )

· PONREC CONT1900112 Auxiliars d’angles a les escoles. Cursos d’Anglès i Francès a El Mirador

· AUTOCARES NORESTE CONT1800199 Transport adaptat per a persones amb discapacitat 
reconeguda a centres especialitzats de la xarxa pública del Vallès Occidental.

· MEDIA MUSIC CONT17000107 Servei de sonorització i il.luminació dels actes organitzats per 
l’ajuntament o amb el seu suport.

· M. ISABEL GONZALEZ CONT1900162 LOT 2 cursos de Grafologia en el Mirador.

· CAN JULIANA CONT1700122 es el projecte Activa’t adreçat als joves de 15 a 17 anys 
escolaritzats als centres de secundària i l’escola d’adults.

· PSICOVALLES CONT1700112 ( projecte ARC DE SANT MARTÍ, tallers Salut Mental.

Contracte Menor d’obres:

· NATURALEA CONSERVACIÓ SL CONT1900153
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TELETREBALL MUNICIPAL

Arrel del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. S’acorda que es limiti la prestació 
dels serveis públics de l’Ajuntament, a aquells que siguin estrictament necessaris per a garantir el 
funcionament dels serveis públics bàsics o essencials.

Els definim com:

1.1. Serveis essencials amb presència a les dependències municipals:

· Policia Local

· Serveis Socials

· Informàtica

· Atenció ciutadana via telefònica o informàtica

· Brigada municipal

· Activitat econòmica: conserge mercat municipal

· Mitjans de comunicació

1.2.- Serveis essencials sense presència a les dependències municipals, però amb 
disponibilitat perquè l’Alcaldia o Regidoria delegada requereixi els seus serveis:

· Brigada municipal d’obres

· Brigada municipal de jardineria

1.3.- Serveis essencials sense presència a les dependències municipals, que realitzaran la 
seva feina al seu domicili mitjançant teletreball:

· Secretaria

· Intervenció

· Tresoreria

· Serveis jurídics, tant centrals com de les àrees

· Recursos Humans

· Tots/tes els/les caps d’unitat

La resta de serveis municipals no essencials, els seus empleats/des romandran al seu domicili, 
desenvolupant les seves feines habituals amb eines de teletreball.

En total tenim 99 persones realitzant teletreball des de casa amb accés a totes les eines que disposen 
des del seu lloc de treball, és a dir, pràcticament un 50% de la plantilla. Un valor molt alt tenint 
en compte que els col·lectius de policia, brigada i conserges no poden realitzar teletreball i estan 
realitzant la seva jornada de manera presencial i rotativa segons demanda dels serveis prenent totes 
les mesures preventives de protecció.
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ÀMBIT SOCIAL 
 
Devolució d’imports ingressats per taxes i preus públics per la prestació de serveis, 
pels dies en que aquests no s’han pogut prestar:
Ludoteca 
Escola de Música 
Cursos d’El Mirador 
Cursos del Casal Catalunya

Quotes SIGE
El Complex SIGE Puigverd no cobrarà les quotes del mes d’abril si les instal·lacions continuen 
tancades. A més, està estudiant fórmules de compensació a abonats/des pels dies de 
tancament del mes de març. 
La gestió serà portada a terme directament pels serveis del gimnàs.

Les Escoles Bressol Municipals 
No cobraran les quotes a les famílies usuàries durant el temps en què aquestes estiguin 
tancades. 
S’està estudiant com procedir a la regularització de la part no consumida de les quotes ja 
cobrades, i es comunicarà a les famílies.

Ajuts al lloguer: 
S’ampliaran les subvencions i ajuts al lloguer a famílies amb pocs recursos o en situació de 
vulnerabilitat econòmica. 
S’informarà properament pels canals habituals, tant del contingut de les subvencions, com de 
la documentació requerida

Beques menjador:
S’han distribuït 216 targetes moneder per tal de garantir la suficiència alimentària dels infants 
que estan rebent ajut de menjador.  Cal adreçar-se a Serveis Socials. Telèfon: 937144040

Servei d’Atenció Domiciliària i Servei Local de Teleassistència
Es reforça la informació i atenció a les persones usuàries d’aquests serveis. 

Creació d’una Oficina de suport social per mitigar els efectes del covid-19
Es centralitzen les demandes a través  d’Atenció Social: 937144040
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ATENCIÓ SOCIAL

Des de les regidories d’Atenció Social, Salut Pública i de Diversitat i Polítiques d’Inclusió s’ha optat, 
des de l’inici d’aquest període, per replicar tots els serveis d’atenció, proactiva i reactiva, de manera 
telemàtica, per garantir el registre al sistema de totes les actuacions.

S’ha centralitzat la recepció de noves demandes al telèfon 937144040, on tot l’equip de treballadores 
socials, educadors i educadores socials i staff administratiu-jurídic està operatiu per resoldre 
qualsevol situació.

També està funcionant el que acabarà sent l’Oficina de suport social per mitigar els efectes 
del covid-19 on es realitzen les tasques de centralització d’informació dels ajuts que les diferents 
administracions, gradualment, posem a disposició dels veïns i veïnes.

Pel que fa als col·lectius de més risc, s’han sistematitzat les trucades proactives per conèixer l’estat 
de la gent gran a casa (des d’Atenció Social, Teleassistència, Servei d’Atenció Domiciliària i Creu 
Roja), les famílies amb integrants amb diversitat funcional, i les famílies amb vulnerabilitat social, a 
part del seguiment diari a les cinc residències de gent gran del municipi.

Els servei de suport emocional i psicològic s’ha vehiculat també a través de la Regidoria de Salut 
Públic, per part del psicòleg municipal, juntament amb el servei que s’ofereix des del Consell 
Comarcal i la borsa de voluntaris i voluntàries, liderat per Creu Roja.

Des d’aquesta setmana, també col·laborem amb l’Hospital Taulí, recollint la medicació necessària 
pels usuaris/àries castellarencs/ques del seu servei de Farmàcia, i distribuint-los a tots els domicilis.

SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA

La prioritat més clara que s’ha treballat com a dret social fonamental és l’accés de totes les famílies 
a l’alimentació.

Des d’Atenció Social s’ha seguit donant xecs per alimentació a les famílies que ho han requerit, així 
com l’accés a Càritas, posant també a disposició els voluntaris i voluntàries de la Borsa gestionada 
per l’ajuntament.

L’Institut de Jardineria i Agricultura LES GARBERES del nostre municipi també ha col·laborat amb la 
recollida de verdures dels seus horts, posat a disposició del sistema dissenyat amb Càritas.

Les targetes moneder per les famílies beneficiàries de les Beques menjador, que pateixen el fet que 
durant aquest període no hi ha menjador escolar, han estat repartides al domicili de totes les famílies 
en col·laboració amb Creu Roja.
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RESIDÈNCIES DE GENT GRAN:
Per tal de garantir un contacte directe amb les 5 residències del municipi s’ha creat un grup de 
Whatsapp amb les direccions de cada centre i els responsables de l’Ajuntament que serveix per: 

· Intercanvi d’informació d’interès.

· Actualització de dades i situació dels residents i equip professional del centre

· Gestió de demandes, ja sigui de personal, de material o de qualsevol tipus.

La comunicació és diària.

1. Actualització de dades: 

En 15 dies s’han actualitzat les dades i situacions dels residents en 8 ocasions. 

Les dades a dia 30/03 son les següents:

DADES COVID-19 RESIDÈNCIES GENT GRAN CASTELLAR DEL VALLÈS

TOTAL RESIDENTS 236

RESIDENTS POSITIUS HOSPITALITZATS?0 1

PROFESSIONALS POSITIUS 1

TOTAL PROFESSIONALS 152

RESIDENTS AÏLLATS 16

PROFESSIONALS AÏLLATS/CONFINAMENT? 5

2. Gestió de demandes:

Material: Hem gestionat totes les demandes de les residències que s’han traduït en el següent llistat 
de material entregat per part de l’Ajuntament:

MATERIAL CEDIT RESIDÈNCIES- AJUNTAMENT

GUANTS 15.750

MASCARETES QUIRÚRGIQUES 160

VISERES 40

MASCARETES ROBA 40

GORROS 150

IMPERMEABLES

BOSSES D’ESCOMBRARIES

30

8 ROTLLOS
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MATERIAL CEDIT RESIDÈNCIES- GENERALITAT

GUANTS 300

MASCARETES QUIRÚRGIQUES 180

BATES 13

MASCARETES FPPE 300

GRANOTES 8

ULLERES 16

Recursos Humans: ha gestionat dues demandes de personal necessari  per a dos centres. Una d’elles 
s’ha resolt a través del Servei d’Ocupació de Creu Roja i l’altre a través del Servei Local d’Ocupació.

HI HA UNA DEMANDA URGENT DE MATERIAL DE PREVENCIÓ PER ALS PROFESSIONALS, ELS 
RECURSOS QUE HAN ARRIBAT DE LA GENERALITAT SON INSUFICIENTS.

Durant aquesta setmana ens posarem en contacte amb empreses per proveir-nos de:

- Bates

- Guants de talla gran

- Ulleres 

- Gorros

3. Cooperació amb fiscalia: Elaboració d’un informe de situació de residències sol·licitat per la 
Fiscalia a través de la delegació de Sabadell.

4. Neteja amb desinfectant: S’està desinfectant les entrades de totes les Residències de Gent gran 
des de  la Regidoria de Manteniment i el Servei a la Natura (SERNA) de Castellar del Valles,

5. S’ha sol·lictat al CECAT la desinfecció de les cinc Residències de Gent Gran del municipi. 
L’Ajuntament ha comunicat al CECAT la seva disposició d’assumir els treballs a l’Obra Social i 
Benèfica, que és la que té un major número de residents.
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VOLUNTARIAT
Per donar una millor atenció a la ciutadania de Castellar del Vallès que tingui una situació vulnerable i de 
risc provocat per la pandèmia COVID-19, des de l’Ajuntament s’ha establert un acord de col·laboració 
amb Creu Roja Castellar i Caritas Parròquia Sant Esteve (Caritas Castellar), entitats que estan activades i 
reconegudes per actuar en relació a situacions d’emergència com l’actual.

Ambdues entitats compten amb els mitjans humans i tècnics necessaris per realitzar aquesta tasca d’una 
forma voluntària, les quals posen a disposició per tal de donar cobertura a aquella ciutadania vulnerable 
del municipi de forma conjuntament amb el personal de la Regidoria d’Atenció Social i Salut Pública i 
en col·laboració amb la Regidoria de Cicles de Vida (Gen Gran) i la Regidoria de Responsabilitat Social 
(Participació i Voluntariat). 

La primera mesura que el Grup de Coordinació creat entre Ajuntament, Creu Roja Castellar i Caritas 
Castellar ha realitzat ha estat la creació de la Borsa de Voluntariat COVID19 realitzant la crida corresponent:

Totes les persones majors de 16 anys i que no siguin grup de risc que vulguin col·laborar en iniciatives 
solidàries de suport a la població més vulnerable es poden inscriure mitjançant el formulari que es troba 
en el web de l’Ajuntament.

En aquests moments s’han creat els àmbits de : Gent Gran (donar suport a les persones que no poden 
sortir de casa), suport emocional-Missatges que curen/ Tenim una carta per a tu, accions socials-
repartiment d’aliments i accions socials – confecció de mascaretes/bates/gorros.

D’altra banda, també s’ha creat un crida de voluntariat per a la fabricació digital de material sanitari (LAB 
Castellar).

A data 2 d’abril de 2020, la totalitat de voluntaris per acció és la següent:

BORSA DE VOLUNTARIS

GENT GRAN  99

RECOLLIDA D’ALIMENTS 137

TOTAL D’INSCRITS 268

SUPORT EMOCIONAL 122

CONFECCIÓ DE MASCARETES 94

ACCIÓ SOCIAL-REPARTIMENT D’ALIMENTS: 

NO ACTIVAT en aquests moments. Les necessitats actuals estan cobertes per Caritas Castellar, 
Creu Roja i l’Ajuntament. 

CONFECCIÓ DE MASCARETES: 

750 mascaretes confeccionades per 42 cosidores (de les 94 persones inscrites, 42 van 
confirmar la seva predisposició i la tinença de la maquinària específica requerida) .

Tot el material i el tutorial de confecció ha estat cedit per l’empresa Robin Hat de Rubí, dedicada 
a la confecció de gorros de quiròfan.

La iniciativa de l’empresa Robin Hat es va iniciar per la necessitat de materials que diferents 
hospitals clients seus tenien pel que fa a mascaretes. Varen readaptar part de la seva producció, 
de manera altruista. Davant la manca de recursos per la confecció de les mascaretes, Robin Hat 
va realitzar una crida a municipis per poder disposar de voluntariat que pogués cosir aquestes 
mascaretes. En l’actualitat la iniciativa té al voltant de 120 municipis adherits, entre els que està 
Castellar del Vallès. 

El teixit utilitzat en qualsevol dels productes està certificat i el procediment d’elaboració han 
tingut l’autorització del CAT Salut.

La producció de les primeres 750 mascaretes s’ha distribuït entre Hospital de Sant Pau (560), 
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Fundació Atendis (30), paradistes del Mercat Municipal (40), residències de gent gran del municipi 
(50) i la resta es queden a disposició de l’ajuntament (20).

En l’esterilització de les mascaretes han col·laborat 3 clíniques dentals : Clínica del centre, Clínica 
Galvez i Clínica Clusellas.

En col·laboració amb aquesta empresa, la setmana del 6 d’abril disposarem de bates i gorros per 
a confeccionar per mitjà de la Borsa de Voluntaris i així poder proveir a la residències del municipi 
i demés centres sanitaris que ho necessitin.

SUPORT EMOCIONAL: “Tenim una carta per a tu”, cartes a les residències de                            
Gent Gran de Castellar:

Projecte conjunt amb les residències de gent gran de la vila per tal que les persones que hi viuen 
rebin missatges virtuals positius i motivadors dels infants i joves castellarencs. Hi participen 
voluntàriament els membres del consell dels infants, del consell d’adolescents, de Forum Jove, 
de Taulacció i de l’equip de Cogestió de l’equipament juvenil.

La setmana que ve s’obrirà a escoles i instituts.

Residències que participen: TOTES LES DEL MUNICIPI

Escoles que participen: Escola Mestre Pla, Escola Emili Carles Tolrà, Escola Joan Blanquer, 
Escola Sol i Lluna, FEDAC La Immaculada, Institut Castellar i Institut Puig de la Creu.

Total de residents que rebran una carta:  106

Participants que escriuran: 100

SUPORT EMOCIONAL: Missatges que curen

Donat que pel que fa a les trucades de suport emocional, de moment, ho tenim cobert amb 
els recursos de Serveis Socials i Creu Roja, s’ha considerat convenient realitzar la iniciativa 
“Missatges que Curen” . Missatges de suport, en dibuix o en text, als professionals o a les 
persones ingressades pel COVID19.

De les 122 inscrites, 34 persones han confirmat la seva col·laboració en aquesta acció.

Inici de l’acció: setmana del 6 d’abril.

Els missatges s’enviaran a: Hospital del Mar, Hospital Clinic i Hospital General de Catalunya.

CORONA MAKERS

Fabricació digital de material sanitari (LAB Castellar): El nostre municipi és NODE de distribució 
del material que confeccionin els corona makers de tot el Vallès Occidental. Encara no tenim les 
dades del material perquè les unitats de viseres s’estan acabant de confeccionar i muntar.

Donació de 100 viseres: La  empresa castellarenca Tancaments GMC Castellar ha fet una donació 
que s’han repartit al CAP  i a les residències del municipi.

Dades: les dades dels següents quadres fan referència al voluntariat i producció del municipi. Com 
a node, a data 2 d’abril s’han recollit 1.637 unitats de la resta de la comarca fent un total de 1.800 
unitats de viseres.

CORONA MAKERS – voluntaris

MAKERS 32

VOLUNTARIS 4

MUNTADORS/TRANSPORTISTES 6

CORONA MAKERS – producció LAB Castellar

VISERES 163

PANYS 7

Amb la voluntat de donar continuïtat al desenvolupament d’accions de la Borsa de Voluntariat COVID19 
en el municipi i per treballar en col·laboració amb l’Oficina de suport social abans esmentada, es 
crearà l’Oficina del Voluntariat de Castellar del Vallès.



16

LOGÍSTICA I CRIDES DE MATERIAL
En aquest punt hem diferenciat entre el material que hem comprat com Ajuntament amb els nostres 
recursos, el material que ha donat la ciutadania i empreses i el material que hem demanat a la 
Diputació de Barcelona.

I aquestes son les xifres a data 6 d’abril de 2020:

MATERIAL COMPRAT PER L’AJUNTAMENT:

TIPUS DE MATERIAL - AJUNTAMENT

IMPERMEABLE 50

MASCARETES QUIRÚRGIQUES 980

ULLERES DE SEGURETAT

GUANTS

GEL 1L.

GRANOTES

48

18.000

72

83

BOSSES 30

MASCARETES FPP3 480

MATERIAL CEDIT PER EMPRESES I CIUTADANIA (90 EMPRESES I PARTICULARS)

TIPUS DE MATERIAL - CESSIONS

GUANTS

VISERES CORONAMAKERS

623.090

163

MASCARETES QUIRÚRGIQUES

GRANOTES

2.860

142

LOTS ALIMENTS

BATES PERRUQUERIA

MANTES

MAMPARA PROTECCIÓ

ULLERES

GEL 5L.

VISERES

HIPOCLORIT SÒDIC (LTRS)

40

60

13

1

8

85

100

225

MASCARETES ROBA

OBRIDORS DE PORTES

750

7

CASQUETS

PANTALLES

150

2.000
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MATERIAL DEMANAT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A TRAVÉS DE LA COMPRA AGREGADA:

TIPUS DE MATERIAL (DEMANAT)

MASCARETES  1.500

ULLERES DE PROTECCIÓ 40

TESTS RÀPIDS COVID-19

GUANTS TALLES GRANS

50

4.000

GRANOTES 50

GEL 1L. 150

El dia 6 d’abril la Diputació ha informat al nostre municipi del material que ens ha assignat que és el 
següent:

TIPUS DE MATERIAL (ASSIGNAT)

MASCARETES (UN SOL ÚS) 1.500

GRANOTES 80

GEL 1L.

TESTS RÀPIDS DE COVID-19

GUANTS TALLES GRANS

12

50

2.300

MASCARETES FPP2 40

ULLERES DE PROTECCIÓ 10

AGERMANAMENT AMB LA CIUTAT XINESA DE MIANYANG: aprofitant l’agermanament que es 
va signar l’any passat amb la ciutat Mianyang en la visita al nostre municipi ens han cedit 10.000 
mascaretes que ja han sortit de la Xina cap a Castellar i que rebrem en els propers dies.

LOGÍSTICA: La brigada municipal ha realitzat més de 600 desplaçaments principalment dintre del 
municipi per tal de garantir el repartiment de material i el suport a Càritas, Creu Roja i el CAP amb 
les mesures de seguretat adients en tots els serveis de logística demandats. A més ha realitzar 
desplaçaments a diverses ciutats principalment per anar a recollir material cedit com ara Rubí, Sant 
Quirze, Sabadell i Barcelona entre altres.

S’han realitzat més de 30 fulls de logística que han implicat uns 100 viatges en una setmana, 
principalment per recollir material que ens han cedir, fer enviaments de material a les residències, CAP 
i SAD i col·laborar en el repartiment de medicació als malalts crònics derivats des de l’Hospital Taulí.
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PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Durant aquest situació de confinament, es poden  donar  més fàcilment situacions de violència 
masclista, inclús agreujant situacions ja de per si complicades.  Les dones poden quedar 
desprotegides sense poder trucar ni als seus familiars ni als serveis d’atenció.

Des de l’ajuntament:

· Hem mantingut el SIAD (Servei d’Atenció a les Dones) els serveis de Psicodona i   
  Psicoinfància, transformant les visites presencials en telefòniques o telemàtiques.

· S’està fent seguiment de tots els casos detectats de dones en situació de risc. 

També ens hem adherit a la campanya promoguda per l’ICD (Institut Català de les Dones) i els 
Mossos d’Esquadra,  adreçada als comerços oberts :“Establiment segur contra la violència 
masclista”, perquè els establiments comercials ens ajudin a detectar possibles nous casos que es 
puguin produir durant aquest dies:

www.castellarvalles.cat/establimentsegurdona
Als comerços se’ls demana que deixin penjar en un lloc visible de l’establiment el cartell informatiu, 
i que en el cas de rebre alguna demanda d’ajuda truquin per ella als següents telèfons :

Telf. 900 900 120 | Whatsapp: 671 778 540
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MESURES D’HABITATGE

AJUDES AL LLOGUER 

És indubtable que la crisis del coronavirus afectarà a un sector tan sensible com és el dels lloguers, 
especialment a les famílies més desfavorides o als afectats, de forma directa, per la pèrdua de llocs 
de treballs.

Des de el punt de vista de la gestió municipal, hi tres grans casuístiques diferenciades:

Famílies amb extrema vulnerabilitat. Són els casos atesos per Serveis Socials. Previsiblement 
es produirà un increment al que haurem de donar resposta des de l’ajuntament

Borsa de mediació (uns 70). Ja tenim algunes consultes. L’ajuntament està mediant sobre 
possibles descomptes i/o moratòries entre les parts afectades.

Mercat privat (uns 1.500). El Consell de Ministres ha acordat la prohibició dels desnonaments 
i una política d’ajudes al lloguer pels afectats per l’impacte del COVID-19, 

La Generalitat està estudiant la possibilitat de convocar les ajudes al lloguer de majors de 65 anys 
que tenia previst fer.

Des de l’ajuntament ens plantegem:

· Continuar amb l’atenció dels casos d’extrema vulnerabilitat. Línia extraordinària de la 
Diputació de Barcelona per tal d’atendre a les persones en situació d’especial vulnerabilitat 
derivada del covid-19.

· Mediació  entre propietaris i els inquilins en els habitatge de la bossa d’habitatge. 

· Accelerar les subvencions d’ajuda (de 1.500 €) als propietaris que han fet la inversió a un 
habitatge de la borsa. 

· A nivell general, continuar per part de l’Oficina d’Habitatge amb el suport a la gestió de les 
ajudes actuals al lloguer (MIFO, BLC, BLP i BLJ) i a les que es puguin deduir de les noves 
accions del Govern central i de la Generalitat.

· Preveure una partida pressupostaria municipal  per atendre els casos més greus.

· Suport al conjunt de la ciutadania, en l’assessorament i informació de la casuística que es 
derivi d’habitatge arrel del covid-19. 

1

2

3
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AFECTACIONS A L’ÀMBIT DE LA CULTURA

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Bona Gent 19/03/2020 – posposat Festa Major 13/09/2020 – es tornen els diners als 
espectadors que ho sol·liciten i es mantenen les entrades pels que ho vulguin.

Cobertura 28/03/2020 – posposat temporada hivern-primavera 2021 – es fa el retorn de 
l’import de les entrades a tots els espectadors.

Rise – The Sey Sisters 25/4/2020 – posposat temporada hivern- primavera 2021 – es fa el 
retorn de l’import de les entrades a tots els espectadors  

L’amic retrobat – 09/05/2020 – posposat temporada tardor – hivern 2020 - es fa el retorn de 
l’import de les entrades a tots els espectador.

Txema, The postman 04/04/2020 – posposat temporada tardor-hivern 2020 – es fa el retorn 
de l’import de les entrades a tots els espectadors

De moment, l’espectacle de carrer “Hippos” previst el 24 de març es manté a l’espera de l’avanç de 
la situació per l’emergència sanitària.

*des de la regidoria retornem els imports de les entrades adquirides a través de la pàgina web. Per 
les entrades comprades presencialment al SAC o a la taquilla caldrà fer-ho presencialment quan 
s’aixequi el confinament.

CINEMA

Programació regular de cinema els diumenges a la tarda (cinema d’estrena) i primer diumenge de 
mes (familiar) suspès des del dia 15 de març. 

Hi havia poques entrades anticipades venudes a través de la web auditoricastellar.cat, es va 
comunicar als espectadors la devolució de l’import o el bescanvi quan es reprengui la programació.

PROGRAMACIÓ PER A LES ESCOLES

Es van posposar/reprogramar tres espectacles de teatre en anglès per a les escoles, incloses a la 
guia didàctica, per a finals d’abril i el mes de maig que s’hauran de cancel·lar.

També hi havia previstes dues funcions de teatre per a les llars d’nfants que s’hauran de suspendre.
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PROGRAMACIÓ ENTITATS I ESCOLES

Hi ha diverses activitats previstes a l’Auditori organitzades per escoles o entitats que s’han suspès: 

Cinefòrum de Clubcinema Castellar

Aula d’Extensió  Universitària

Cicle Gaudí

Cantem i El tomb per les Aules organitzat pel Centre de Recursos Pedagògics

Musical d’anglès de l’Escola El Sol i la Lluna

Pendent la Coral Xiribec – Musicoral a finals de maig

SANT JOSEP 

Fira de Sant Josep

Sardanes

 

SANT JORDI

Fira de Sant JordI

Sardanes

ESPORT I ENTITATS ESPORTIVES
S’han rebut consultes per part d’entitats i membres de les mateixes per conèixer els drets i deures 
davant d’una situació com la que estem vivint.

S’informa del criteri establert per la Secretaria General de l’Esport:

http://esport.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/nota-quotes-centres-i-clubs
El Complex esportiu municipal de Puigverd, gestionat per SIGE, no cobrarà les quotes del mes d’abril 
si les instal·lacions continuen tancades. A més, està estudiant fórmules de compensació a abonats/
des pels dies de tancament del mes de març. 

La gestió serà portada a terme directament pels serveis del gimnàs.
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PLA INTESIU DE DESINFECCIÓ A                                            
L’ESPAI PÚBLIC i EQUIPAMENTS
Hi participen una trentena de professionals que pertanyen a la Brigada municipal, a l’empresa 
concessionària del servei de neteja viària i recollida d’escombraries (Fomento), a l’ADF, a SERNA i a 
Bombers Voluntaris.

Es treballa en espais susceptibles de provocar contagis, amb prioritat per a espais de serveis essencials 
com el CAP, dependències municipals obertes ( Policia Local, mercat municipal ) residències de gent 
gran, comerços oberts i contenidors de deixalles.

Contractació d’empresa especialitzada per dur a terme desinfecció a les instal·lacions de la Policia i 
les del Mercat municipal.

Material que estan utilitzant: Tractor municipal, hidronetejador, 14 motxilles per desinfectar,  3 
pickup amb dipòsit, i materials complementaris de les diferents entitats que estan portant a terme 
desinfecció.

Actuació de desinfecció a tots el carrers del municipi i espai públic, incloent Sant Feliu del Racó i 
totes les urbanitzacions i polígons d’activitat econòmica. Aquesta desinfecció s’està portant a terme 
amb hipoclorit sòdic amb una proporció d’un 0.5% per cada 100 litres

POLICIA LOCAL

DADES DENÚNCIES: Dades del 19 de març fins les 06:00 del 29/03/20

Acumulat

Controls Vehicles 
identificats

1.30583

Identificacions 
(1)

152

Denunciants

53

Investigats (2) Detinguts

3 2

(1) Persones susceptibles d’haver comés infracció no flagrant i que s’incorporen a arxiu per a ser 
denunciades en cas de reincidència

(2) Menor imputat/investigat per delicte de desobediència (ciclista que va fugir fent cas omís de les 
indicacions)
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COMUNICACIÓ:
Des de la regidoria de Comunicació s’estan centralitzant totes les informacions de servei per 
la ciutadania, reforçant el portal web municipal (que compta amb apartat específic: http://www.
castellarvalles.cat/coronavirus), les xarxes socials municipals (Facebook: 6.197 seguidors/es, 
Instagram: 2.563 seguidors, Twitter: 2.655 seguidors) amb dos nous canals de missatgeria instantània:

Telegram: 1248 usuaris/àries en dues setmanes

WhatsApp: 1400 usuaris/àries des de dijous, que permet bidireccionalitat amb tots els veïns i 
veïnes donats d’alta

3 compareixences en format entrevista amb consultes dels veïns i veïnes per FaceBook Live dels 
mitjans de comunicació municipals.

Difusió de Crides:

Voluntariat: més de 220 voluntàries i voluntaris

Material pels centres de salut, els serveis d’atenció domiciliària i les residències de gent gran

Impressió 3D: més de 30 màquines de particulars, entitats i empreses

Suport a l’Hospital Temporal Vallès Salut

Centralització i actualització de documents vigents:

www.castellarvalles.cat/coronavirusfaqs 

www.castellarvalles.cat/faqsactivitats 

www.castellarvalles.cat/faqslaborals 

www.castellarvalles.cat/certificatsmobilitat 

Actualització del llistat de comerços i farmàcies que ofereixen servei a domicili:

www.castellarvalles.cat/repartimentadomicili 

Protecció de les dones vers la violència masclista: www.castellarvalles.cat/establimentsegurdona 

Seguiment i vigilància de Salut: difusió APP STOP COVID19 CAT
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