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facebook, correu electrònic, etc.

ern català i les recomanacions de Protecció Civil

ues i socials preses per l’Ajuntament

e les accions realitzades

ns preses davant del proveïdor

a possibilitat de fer propostes per fer front a la
presentació de propostes

baven de la PIMEC per a les petites empreses i
talunya

e en cas de detecció o patiment de violència de

8

ons preses per

er pal·liar els

municipi

ostres rutines, els nostres sentiments, ens ha
el nostre ritme de vida. Però hem demostrat que
es circumstàncies. El confinament ha provocat
del treball, del tancament de negocis per als
a crisi i cal que tots sumem esforços per poder
àvem just abans de l’inici de la pandèmia.

els veïns i les veïnes de Gualba per l’esforç que
ls de seguretat sanitària establerts per controlar

untàries l’esforç espectacular que han fet per
mascaretes. Aquest material ha estat necessari
nostre municipi, en el cas de les mascaretes per
ços del poble.

o esteu passant més malament, volem donar-vos
uem ajudar ens tindreu al vostre costat.

Gualba, hem adoptat una sèrie de mesures que
ons de necessitat corresponents a l’àmbit social,
que des de les diferents institucions, com ara el
, han posat a l’abast de la població i de les que
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•Servei de Joventut

•La tècnica ha mantingut el contacte telemàtic
d’instagram
•Es continua treballant en el Pla Local de Joventu
•Paralització d'obres públiques durant el període

Educació

•Accions a les escoles La Cuca de Llum i Escola A

•Comunicació continuada amb l’Equip Directiu
Cuca de Llum
•Suport a ambdós centres escolars en el procés c
el Covid-19
•S’estan realitzant accions de neteja a fons en es
•La Cuca de Llum

•Aportació de 4.000 euros el mes de març. Aque
del treballadors del mes de març, alhora que des
que no hi va haver escola del mateix mes.
•L’empresa concessionada que gestiona la llar
treballadors des de l’1 d’abril fins que finalitzi el ta
•Escola Aqua Alba

•S’ha permès a l’empresa que gestiona el menja
menjar que hi havia al frigorífic i al congelador
•La direcció del centre va dur a terme una anàlis
seguiment telemàtic del curs. Es van detectar tres
va fer arribar a casa, a través del guàrdia municip
•Després de Setmana Santa, el dimarts 14 d
d’Ensenyament, va fer una nova anàlisi i van d
d’ordinador. Se’ls va fer arribar el dia 15 d’abril a
•No s’han necessitat ordinadors del Departamen
accés des del dia 15 d’abril. I estan seguint les cla
•Pel que fa a les activitats extraescolars organitz
de març de la obligatorietat del cessament de les
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e paguen els bars i restaurants per les terrasses
ncament com a conseqüència de les afectacions

Acció Social
•Partida pressupostària

del municipi es permetrà l’endarreriment de les
ent a l’Ajuntament.

i pel que fa al curs d’anglès es retornarà la part
glès s’ha gestionat amb l’empresa per tal que es
e puguin recuperar les hores més endavant.

reballen habitualment amb l’Ajuntament, estem
in mantenir els serveis.

•Les partides pressupostàries de Serveis Soc
derivades de la pandèmia, però en tot cas, d
s’aniran dotant de més recursos econòmics.
•Serveis Socials

•Des de l’ inici del confinament s’ha posat un tel
les necessitats de famílies i persones vulnerable
truquen a l’OAC de l’Ajuntament també atenem i s

•Serveis Socials fa un seguiment periòdic de les p

eballadors administratius

l’aire lliure

da, Guàrdies Municipals, empreses contractades,

nicipi
na

Des de l’alcaldia i les regidories s’ha establert c
veïnes de Gualba, en especial el col·lectiu de gen
saber de la seva salut
•Banc d’Aliments

•El Banc d’Aliments ha continuat funcionant, am
col·laboren en el repartiment periòdic.
•L’empresa Mamipan ha regalat barres de pa
setmanalment.
•Beques Menjador Escolar

ol de l’estat d’alarma al municipi, informant als

•L’Ajuntament ha fet arribar les targetes monede
les famílies usuàries trameses des del Consell Com

veis socials, educació, etc.

•Atenció als joves tutelats

de forma telemática

à)

•Hem treballat conjuntament amb la tècnica coo
joves tutelats que estan a El Pinatar.
•Se’ls ha proveït de mascaretes.

atius

•Seguiment amb el CRAE

•Comunicació continuada amb la direcció del cen
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Economia

de la regidoria de Serveis Socials, una xarxa de
erial sanitari i altres necessitats que esdevinguin,
les necessitats de l’Hospital de Sant Celoni, mini-

iat als comerços oberts, per després repartir-les
arribar a El Pinatar. S’ha promogut la confecció de
l·lectiu surti al carrer.

cessament de les activitats.
de l’Ajuntament, així com als comerços i altres
recomanacions del Departament de salut del

•Competències municipals

•Des de l’Ajuntament, i d’acord amb les compe
menor impacte possible en les persones i en les e
la pandèmia del Covid-19, d’acord amb les nostre
•Des de la Generalitat de Catalunya i des de l’Est
els seus àmbits de competència, de les què tots
s’està informant a través dels canals del Govern d
•Reducció del cànon de l’aigua al 50% els mesos
de Catalunya a tots els usuaris domèstics i a les i
(petites i mitjanes empreses, comerços i autònom
•Mesures preses per l’Ajuntament

•Ajornament de diferents taxes i impostos de l’A
de maig o primers de juny.

res als comerços oberts
empresa concessionària

alba per fer un confinament com cal
alba per prendre les mesures correctes en temes

•Subvencionar

a la llar d’infants La Cuca de Llum
pagaran els pares corresponent als dies de no
tancament pel Covid-19 durant el mesos de març
•Bonificació de la taxa d’escombraries corre
establiments del municipi afectats per la resoluc
de Catalunya.

