30 PROPOSTES DE XOC FRONT AL COVID-19 A VILAFRANCA DEL PENEDÈS
VILAFRANCA EN COMÚ
El grup municipal de Vilafranca en Comú vol col·laborar, conjuntament amb els altres grups
municipals, en el disseny i gestió d’un Pla de Xoc per Vilafranca que posi les persones i la vida al
centre i que permeti aturar el cop social, econòmic i cultural provocat pel Covid-19 a la vila.
Vilafranca en Comú ja ha proposat un Acord per Vilafranca a mitjà termini i ara proposa un seguit
de mesures que pensem que poden formar part d’un Pla de Xoc de la vila:
Reforma i adaptació del pressupost 2020 i participació ciutadana
1. Reformar el Pressupost municipal del 2020, adaptant-lo a la situació Covid-19 i post Covid-

19, que ajudi a la reconstrucció social, econòmica i cultural de la vila.
2. Dedicar íntegrament, un cop es pugui, el 1.000.000 d’€ del romanent de l’any 2019 a al
3.
4.
5.
6.
7.

Pla de Xoc.
Plantejar, si és necessari, incorporar 1.000.000€ de la partida reservada per a fer front al
pagament de la cobertura de la via, al Pla de Xoc.
Convocatòria immediata d’un Ple monogràfic sobre l’impacte del Covid-19 a Vilafranca i
l’adopció de mesures a curt i mitjà termini per fer-hi front.
Convocatòria immediata dels Consells Municipals, especialment dels de Drets Socials;
Salut; Habitatge; Escolar; Transport; Medi Ambient; Comerç i Turisme, etc.
Accions públiques i comunitàries de reconeixement de la vila a les persones treballadores
de la sanitat i de tots els serveis implicats en la primera línia de treball davant la pandèmia.
Acte de dol públic per a totes les persones que han mort aquests mesos a causa del
Coronavirus.

Propostes per a la vida de les persones:
8. Reforçar l’atenció sociosanitària a la gent gran en situació de vulnerabilitat, tant a les

residències, especialment al Centre Ricard Fortuny, com en els domicilis mitjançant la
Fundació Amàlia Soler, fonamentalment amb nova contractació i millora de les condicions
laborals de les treballadores.
9. Establir una borsa d’ajuts, de 200.000€, per afrontar les necessitats bàsiques
(alimentació, subministraments, ...) de les persones que ho necessitin. L’ajut es
formalitzarà en vals de compra al comerç i les empreses locals. I defensar aquestes
persones davant les companyies subministradores perquè es facin corresponsables de la
situació.
10. Crear, dins l’OAC, una línia presencial, telefònica i telemàtica d’assessorament específica
i directa a les persones i a les famílies amb els recursos humans i materials necessaris.
11. Suspensió durant sis mesos dels pagaments dels lloguers dels habitatges socials que
administra l’Ajuntament, en els casos de persones o famílies que han vist reduïts els seus
ingressos amb motiu de la pandèmia.
12. Reforçar el Programa de Rehabilitació d’Habitatges amb finalitat social enfocant la
vessant d’ocupació de persones en situació d’atur.

13. Concretar línies de col·laboració eficaç i eficients amb el SOC, la Seguretat Social i altres

agents involucrats en els processos d’implementació de la Renda Garantida de Ciutadania
de recent aprovació així com en la de l’Ingrés Mínim Vital, un cop estigui aprovada.
14. Política d’acolliment i regulació de les persones migrades i/o sense papers mitjançant el

seu empadronament i l’assistència sanitària com a primer pas.
15. Dotar de més recursos el Rebost Solidari i empoderar les persones beneficiàries a partir

de la promoció d’horts comunitaris i nuclis cooperatius per al consum.
16. Dotar de recursos el Banc del Temps per a la seva implantació a tots els barris de la vila.
17. Dotar d’equipament informàtic i connexió a Internet, als alumnes de l’ensenyament
obligatori que no en disposen donant suport al Departament d’Educació.
Propostes per a la promoció econòmica:
18. Habilitar ajudes directes per valor de 500.000 euros, per a petites empreses, comerços

locals i autònoms de la vila, que han hagut de tancar pel decret d’estat d’alarma o han
patit reducció de la facturació, per afavorir el retorn a l’activitat i condicionat a que
mantinguin els llocs de treballs d’abans de la crisi. I per impulsar noves iniciatives en la
direcció de l’economia circular i cooperativa i de les cures.
19. Reduir la taxa d’ocupació de la via pública, en aquells establiments de restauració que
obrin amb limitació d’ocupació.
20. Treballar amb els bancs i caixes perquè agilitzin els crèdits en bones condicions a les
empreses, comerços i autònoms locals.
21. Promocionar i fomentar el consum local, assegurant la compra segura als comerços de la
vila mitjançant estímuls diversos i en col·laboració amb les associacions del sector de tota
la vila.
22. Crear un fons públic municipal dotat en 500.000€ per a realitzar programes d’ocupació
per a la millora de l’espai i dels edificis públics de la vila i la rehabilitació d’habitatges en
la direcció d’una major sostenibilitat i una millor mobilitat.
23. Potenciar el turisme cultural (històric, patrimonial enològic, ...) a la vila i al Penedès.
24. Crear una cooperativa de treball dedicada a la producció de mascaretes i material sanitari.
25. Implantar mesures d’informació i suport a la regularització del sector de treballadores de
la llar i atenció a la gent gran i persones dependents i creació d’una cooperativa de serveis
a les llars amb participació de l’Ajuntament
26. Implementar processos proactius de detecció de persones en situació d’atur recent o

d’atur imminent (per ERTOs o autònoms/es que han finalitzat activitat) per definir i posar
en marxa itineraris personalitzats d’ocupació en col·laboració amb el SOC.
27. Creació d’un Consell Econòmic i Social de Vilafranca del Penedès amb la participació de
tots els agents econòmics i socials.
Propostes per a l’espai públic i la mobilitat
28. Acordar amb Nou Verd i Mas Albornà actuacions extraordinàries per a posar a punt la

jardineria i els espais públics oberts en general de cara al procés de desconfinament.
29. Establir serveis de neteja i desinfecció dels espais i equipaments públics per a adequar-

los pel moment de tornar-los a obrir gradualment al públic amb tots les garanties
sanitàries que es requereixin i establir uns circuits de neteja i higiene i de major
desinfecció periòdics.
30. Incrementar els serveis d’autobús urbà durant les hores punta durant el procés de
desconfinament per garantir les distàncies entre les persones dins dels vehicles.

