
     Ripollet, 20 de maig de 2020 
 

MESURES PER PALIAR ELS EFECTES DEL 
COVID-EN EL TEIXIT SOCIAL I ECONOMIC DE 

RIPOLLET 
 

 
MESURES SOCIALS: 
 

 Ampliar la dotació de beques de menjador. 
 Garantir el servei d'atenció a domicili (SAD) i la teleassistència, així com els àpats 
a domicili a persones que viuen soles i a aquelles que per la nova situació ho 
necessitin. 
 Garantir el servei a les dones i famílies que pateixen violència masclista. 
 Creació de mesures de suport a la conciliació laboral. 
 Garantir les beques menjador, les ajudes als llibres i material escolar, i les 
beques de l’esport escolar. 
 Crear un punt d´atenció a persones afectades per covid-19 
(orientació, informació i acompanyament). 
 Subvencionar el 75% els casals d´estiu municipals a famílies monoparentals, o 
famílies que s'hagin vist afectades pel covid-19. 
 Destinar els pressupostos de les festes no realitzades a la partida de Serveis 
Socials (Sant Jordi, Dia de la dansa, Dia Internacional dels Museus..) 
 Gratuïtat del transport urbà durant elperíode d'alarma. 
 Prioritzar l'entrada a la piscina descoberta als abonats de Ripollet i facilitar 
l'entrada per franges horàries i d'edat, segons criteris d'aforament i sanitaris. 
 Crear d'una xarxa de voluntaris per ajudar al repartiment d'aliments, 
acompanyament gen gran, etc. 
 Peatonalització de l'eix central de Ripollet i afavorir les rondes sud i nord. 
 Tenir agents cívics informant i repartint mascaretes en horari comercial al mercat 
municipal i els dimecres al “mercadillo”. 
 Repartir gel hidròfil a l’entrada del mercat de Ripollet. 

 
MESURES FISCALS: 

 
Excepció de la taxa d'ocupació de via publica de terrasses durant la temporada 
d'estiu. 
 Excepció de la taxa del mercat no sedentari mentre el temps que dura l'estat 
d'alarma. 
 Excepció de la taxa del “mercadillo” i parades del mercat que no son de 1era 
necessitat, durant l'esta d'alarma. 
 Fer de la bonificació de taxa de residus comercials. 
 Adequar de l'IBI en funció dels ingressos de la unitat familiar. Amb descompte. 
 Rebaixar de l’IBI proporcional al temps de confinament i paralització de l’activitat 
econòmica, així com al temps de desconfinament gradual fins a la normalització de 
l’activitat habitual. Aquesta rebaixa beneficiarà a propietaris de locals, naus o 



immobles destinats a l’exercici d’activitat econòmica que desenvolupen activitat 
pròpia. 

 
MESURES ECONÒMIQUES: 

 Realitzar el pagament de les factures dels proveïdors de l'Ajuntament el 
més aviat possible. 
 No suspendre els contractes amb les empreses de serveis que té 
l'Ajuntament. 
 Fer el pagament de les subvencions a entitats socials, esportives i 
culturals perquè puguin realitzar les seves activitats adaptades a la nova realitat. 
 Crear d'un pla d'ocupació local per donar feina durant 6 mesos amb 
l'objectiu de realitzar tasques per pal·liar els efectes Covid-19. Informador, 
netejar, cuidadors d'infants i gent gran. 
 Fer accions de promoció pel comerç local. 

Suport a la plataforma de compra on line. 
Suport en accions de digitalització a comerços. 
Suport en accions de fer comerç segur (compliment d'accions a la 
industria. 
Suport a la contractació de persones afectades per covid-19 o en atur. 

 Donar ajuts directes de 500€ com a renda garantida, per cobrir total o 
parcialment costos fixes vinculats a l’activitat pròpia dels autònoms durant el 
temps d’afectació econòmica, com per exemple lloguers i subministres. 
 Crear subvencions / desgravacions per cobrir inversions realitzades per 
autònoms, micro i pymes aplicades en la seva activitat diària en tres línies o 
sistemes de protecció i anàlisi sanitària (epi's, pantalles, panells, separadors, 
líquids, termòmetres, tests, assistència tècnica, etc.) ,solucions digitals per al 
negoci (pantalles, tauletes, hardware, software, app, assistència tècnica, etc.), 
consultoria per a la viabilitat, reorientació i reactivació econòmica i estratègica. 
 Continuar amb les obligacions de la contractació pública que està en 
marxa, intentant assumir en els contractes els canvis derivats de la nova situació 
(protecció, nous serveis, etc.) que impliquen augments de costos o modificacions 
en la prestació de serveis. 
 Dotar d’una línia de subvencions a la contractació a empreses en situació 
d'atur. 
 Dotar d’una línia de subvencions a empreses que inicien la seva activitat 
en el 2019 i 2020. 
 Fer campanya de promoció del comerç. campanya de nadal. 
 Creació d’un fons per potenciar la venda on line i plataformes 
tecnològiques per als comerços locals que permetin el lliurament a domicili. 
 Suport tècnic a nivell tecnològic en matèria tic i digitalització adreçada a 
comerciants i a empreses. 
 Realitzar de programació de formació adreçada a comerços i indústria 
 “formació en sensibilització i implementació de protocols de seguretat per 
contenció vírica i bacteriològica enfocada al covid19” i altre formació relacionada 
amb el foment de la digitalització. 
 Reforçar del servei d’assessorament per persones en cerca de feina a , 
vetllant especialment pels col·lectius més afectats pel covid-19. 
 Posar en marxa plans d’ocupació, contractació de persones en situació 
en conseqüència del covid-19. Perfil peonatge, agent cívics, atenció telefònica 
per pal·liar efectes en el municipi del Covid–19. 
 Creació de càpsules formatives relacionades amb tota la temàtica 
d’orientació i assessorament laboral. 
 Ofertar formació d’àmbit tecnològic (ofimàtica, teletreball, etc.) tant per 
demandants, treballadors, empreses o comerços. 



 Programar formació on-line de capsules formatives i cursos adreçats a 
aturats, treballadors, comerços i empreses. 
 Millorar de la neteja diària, Urbaser – Jardinet i les persones contractades 
directament per l'Ajuntament amb els plans d'ocupació. 
 Comprovar les necessitats de connexió i equipaments informàtics via 
serveis socials per al curs 2020/21. 
 Coordinar compres conjuntes de material informàtic escolar. 
 Crear línia de subvencions per a necessitats de connexió i equipaments 
informàtics per les famílies que no disposin. 

 


