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Pla de xoc de l’Ajuntament de 
Vilafranca envers el COVID-19

Davant l’amenaça que repre-
senta l’arribada del Covid 19 al
nostre territori, l’Ajuntament de
Vilafranca ha estat actiu des de
l’inici de la crisi sanitària. 

L’Ajuntament ha posat en
marxa un protocol preventiu d’ac-
tuació i s’ha constituït un comitè
de seguiment que està en perma-
nent contacte amb el Departament
de Salut de la Generalitat i que
avalua l’evolució de la situació per
prendre en cada moment les me-
sures que es considerin oportunes.

També s’ha garantit la prestació
dels serveis bàsics i estratègics, el
suport als centres sanitaris i socio-
sanitaris i adoptar totes les mesu-
res de seguretat i prevenció

Es deixen de cobrar les quotes dels serveis suspesos. Men-
tre duri l’estat d’alarma les quotes dels serveis municipals que no s’estan donant no
es cobraran. Aquesta mesura afecta, el Complex Aqüàtic, les Llars d’Infants i l’Escola
de Música.

Ajornament en el pagament de taxes a les empreses . No
es cobrarà el 1r trimestre de la taxa de terrasses a la via pública. L’impost d’activitats
IAE es cobrarà al novembre. No es cobrarà la taxa de mercats corresponent al mes
de març i abril. La taxa de residus per a empreses i comerços es cobrarà en dues
fraccions (octubre i desembre).

Principals mesures aprovades de suport econòmic a famílies i empreses

Ajornament en el pagament de taxes als ciutadans. Totes les
taxes que tinguin vigent el període de pagament voluntari s’ajornen almenys 1 mes.
S’ajorna fins el juny l’Impost Sobre Vehicles. La 1a fracció de l’impost de Béns Immo-
bles es cobrarà al mes de juliol. La taxa de residus a particulars es cobrarà al juliol.

necessàries per protegir a la ciuta-
dania del contagi del Coronavirus.

L’estratègia que ha desenvolupat
l’Ajuntament, ha fet èmfasi en la
cura cap els col·lectius més vulne-
rables, a l’atenció especial a la ciu-

tadania aportant la informació ne-
cessària i el reforç a les empreses
i autònoms aprovant diverses me-
sures per tal de fer més fàcil a les
famílies les conseqüències de la
pandèmia, en la vessant econò-
mica, laboral i social.

Sense talls en el subministrament d’aigua i renovació dels
ajuts al lloguer per a gent gran. No es realitzarà cap tall de subminis-
trament d’aigua en el cas d’impagats i es renoven d’ofici tots els ajuts al lloguer per a
persones grans. 

Darrera Junta de Govern Local celebrada de forma presencial. Font: www.vilafranca.org
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Paper destacat 
de l’Oficina del 
Voluntariat 

Una de les màximes preocupa-
cions ha estat evitar que les perso-
nes més vulnerables pateixin més
acusadament el risc de contagi i
les conseqüències del confina-
ment. És per això que l’àrea de
Serveis a les Persones, amb el re-
gidor socialista, Ramon Zaballa al
capdavant, ha tingut i té un paper
destacat en el treball d’anàlisi i
control de les persones que tenen
aquest perfil. L'objectiu ha estat i
és detectar la vulnerabilitat de les
persones i garantir la seva atenció
i protecció mentre duri aquesta
crisi i les seves conseqūències

L’equip tècnic de Serveis So-
cials, continua molt actiu assegu-
rant que ningú quedi desatès. La
mitjana de trucades diàries que
s’han rebut són de 80, el 60% a fa-
mílies amb infants en risc i el 40%
a gent gran. El servei d’Atenció a
Domicili està atenent a 445 perso-
nes. Se serveixen cada dia 34 àpats
a domicili, hi ha 114 menús nous i
72 persones acudeixen al càtering
social. Pel que fa al rebost, eren
416 famílies les usuàries al mes de
març i només a la primera setmana
d’abril s’han registrat 190, amb
una previsió que durant aquest
mes seran 760 les que necessitaran
el servei. 

També l’Oficina del Voluntariat
de l’Ajuntament està articulant ac-
cions adreçades a donar resposta a
la població d’alt risc  i coordinant
iniciatives per respondre a les ne-
cessitats de material de protecció
dels serveis sanitaris. 

Els voluntaris estan sent canalit-
zats a través de les entitats  Ressò
i Creu Roja.  

Algunes accions destacades són
el repartiment de 546 àpats a do-
micili i s'han lliurat 3.000 bates a

El Grup Municipal Socialista explica les seves
actuacions davant la crisi del coronavirus

l'Hospital Comarcal confecciona-
des per grups de cosidores volun-
tàries (90 persones). 

També s'han derivat 20 volunta-
ris a entitats amb projectes actius.
En aquest sentit, es coordinen les

iniciatives ciutadanes amb les en-
titats i els poders públics locals
competents.
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Les dones que 
pateixen violència
masclista estan
més en risc durant
el confinament

El Servei d’Igualtat de l’Ajun-
tament de Vilafranca, amb el li-
deratge de la regidora socialista,
Montse Arroyo, està treballant
intensament per a donar cober-
tura i protecció a les dones que
pateixen o estan en risc de patir
violència masclista durant el
confinament. Sens dubte aquesta
situació única i insòlita que
manté a les persones recluïdes a
casa, pot generar situacions ten-
ses que en alguns casos poden
desencadenar en conductes vio-
lentes. 

Però són especialment les
dones i/o menors que ja pateixen
aquesta violència els que es
poden trobar en una situació
límit a l’estar tancades a casa
amb els seus agressors. Davant la
impossibilitat de poder demanar
ajuda o fins i tot de fer una tru-
cada, el SIAD ha habilitat una
línia de whatsapp on es dona una
atenció immediata i amb tota
confidencialitat. 

Al tancament d’aquesta revista,
el servei d’Igualtat no havia
hagut de fer cap intervenció d’ur-
gència, tot i així sí que s’han
rebut diverses consultes i deman-
des d’assessorament jurídic, en
referència a diversos temes com
per exemple dubtes en el règim
de visites dels menors. 
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Fer un ajuntament
actiu per garantir
l’atenció i el 
suport al 
ciutadà durant el 
confinament

El funcionament de l’Ajuntament
de Vilafranca continua durant
aquestes setmanes de confinament
amb els seus serveis essencials d’a-
tenció i suport al ciutadà.  

El 1r Tinent d’Alcalde, Fran-
Cisco Romero, està participant ac-
tivament en l’organització i
coordinació dels serveis essencials,
accions de govern i temes vinculats
especialment als Serveis Urbanís-
tics i Urbans, a través de les reu-
nions de treball que s’estan fent
durant tot el període de confina-
ment. Romero també està en con-
tacte amb altres administracions
com la Diputació de Barcelona, al-
tres ajuntaments i el Govern Cen-
tral a través del Ministeri de
Sanitat, obtenint així una xarxa
d’informació de primera mà per tal
de garantir una resposta conjunta i
el més adequada possible a les ne-
cessitats que es van presentant. 

D’altra banda el 1r tinent d’al-
calde està rebent nombroses pro-
postes de col·laboració d’empreses
i particulars del món local, que està
canalitzant en coordinació amb les
administracions,  per tal d’optimit-
zar l’aplicació d’aquests recursos
desinteressats. En especial ha estat
coordinant la fabricació amb im-
pressores 3D de protectors per als
professionals sanitaris i l’obertura
de l’Hotel Pere III per al descans
dels sanitaris que no viuen a la co-
marca. 

Pel que fa a l’àrea d’Habitatge,
amb la regidora Lourdes Sánchez
al capdavant, s’està treballant la
implantació de diverses mesures
dirigides a protegir el dret a l’habi-
tatge de les persones vulnerables.
De moment ja s’estan renovant au-
tomàticament les ajudes al lloguer
per a persones grans.  
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Vetllar perquè els
tràmits necessaris
siguin més fàcils
en temps de 
pandèmia

El regidor socialista, Miquel
Medialdea, des de l’àrea de Go-
vernació, ha volgut assegurar que
les persones que necessitin fer
tràmits importants a l’Ajunta-
ment de Vilafranca, ho puguin fer
sense que la situació de confina-
ment sigui un impediment. Així
per sol·licitar certificats d’empa-
dronament, que són necessaris
per a demanar les moratòries d’-
hipoteques i lloguers, s’ha habili-
tat el tràmit admetent la
sol·licitud per mail amb el DNI
escanejat, en lloc de demanar el
certificat digital, com és el proce-
diment habitual, ja que molts ciu-
tadans no el tenen. 

També des de Governació, el
regidor està en permanent con-
tacte amb gerència del Tanatori,
per tal de saber la situació del
Servei, estar informat de les ne-
cessitats que vagin sortint i pro-
porcionar-los el material
necessari per a desenvolupar la
seva tasca amb seguretat. 

Pel que fa a l’àrea de Joventut,
els serveis que es poden donar a
nivell virtual estan actius, com el
SIAJ, que està treballant virtual-
ment en el seu horari habitual.

667691207
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ET RECORDEM QUE TENIM CANALS OBERTS 
PERQUÈ ET PUGUIS 

COMUNICAR AMB NOSALTRES

CADA DIMARTS MENTRE NO HI HAGI PLE A L’AJUNTAMENT, 
ELS REGIDORS DEL GRUP MUNICIPAL 

T’EXPLICAREM EN UN VÍDEO AL FACEBOOK TOTA L’ACTUALITAT  

@pscvilafranca
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Vilafranca es bolca en la lluita contra la crisi del
coronavirus amb multitud de propostes solidàries

Vilafranca està sent un exemple
de societat civil col·laborativa i soli-
dària. Des que va començar la crisi del
coronavirus, la ciutadania ha engegat
nombroses accions per tal d'ajudar en
totes les necessitats que s'han anat pre-
sentant. Moltes persones han comen-
çat a treballar en xarxa, gràcies a grups
de whatsapp o xarxes socials, buscant
voluntaris per a tirar endavant projec-
tes com la fabricació de mascaretes i
bates casolanes per als sanitaris i mol-
tíssimes més accions que han permès
fer una vida més fàcil a les persones
que han d'enfrontar el confinament
soles o amb dificultats afegides.

També les entitats del tercer sector
s'han mobilitzat per tal d'oferir dife-
rents serveis al ciutadà.

El món empresarial també ha estat
actiu en aquest sentit. Com a exemple
que està sent referència, podem parlar

de les empreses de la comarca DPR
Automatismos i D3D Tech Printing
que en contacte amb el 1r Tinent
d'Alcalde de l'Ajuntament, Fran-
Cisco Romero, ha posat les seves im-
pressores de manera altruista a
disposició de les necessitats dels pro-
fessionals sanitaris. En col·laboració
amb l'Ajuntament i altres administra-
cions, es va decidir que calien pro-
tectors facials. El projecte es va
iniciar el diumenge 22 de març i des
de llavors les empreses porten ja fets
i repartits 2.500 protectors i en con-
tinuaran fent mentre rebin peticions.
La iniciativa, encapçalada per José
Labandeira i Robert Machuca, l'han
fet extensiva a la xarxa de clients de
les empreses, de manera que són 60
les impressores, que de manera des-
interessada, estan actives fabricant
contínuament.

El disseny dels protectors va evolu-
cionant perquè siguin més útils i se-
gurs i actualment se n'està fabricant un
únic model validat pels centres de la
comarca per cobrir les necessitats.
També s'ha posat a l'abast dels makers
que ho han sol·licitat, els arxius amb
les millores demanades pels centres.

L'empresa rep peticions de tot l'estat
espanyol i tenen material per a impri-
mir 5.000 protectors. De tota manera
quan acabin el material, si les necessi-
tats es perllonguen en el temps, conti-
nuaran imprimint. Fins ara a
Vilafranca ja han repartit més de 900
protectors, a l'Hospital Comarcal de
l'Alt Penedès, als CAP, a les residèn-
cies de la Vila, al Rebost Solidari i a
les farmàcies i serveis essencials que
així ho han sol·licitat.

L'Ajuntament de Vilafranca facilita
la coordinació de les peticions i la lo-
gística per fer arribar el material.

L’Hotel Pere III obre les portes per acollir els 
professionals sanitaris que ho necessiten 

El 1r Tinent d’Alcalde de l’Ajunt-
manet de Vilafranca ha fet les gestions
necessàries perquè l’Hotel Pere III
hagi tornat a obrir les portes per tal
d’acollir els professionals sanitaris que
viuen fora de la comarca i que han vin-
gut a donar reforç a l’Hospital Comar-
cal de l’Alt Penedès. 

Les jornades per aquests professio-
nals sovint són extenuants i necessiten
un espai de repòs proper al seu lloc de
treball. 

La nova obertura de l’hotel ha estat
una gestió més complicada del que es

podia pensar, perquè pel decret d’a-
larma, ja havia tancat portes i el tan-

La societat vilafranquina s’ha bolcat a col·laborar en la confecció de tot tipus de material pels professionals sanitaris.

FranCisco Romero en una entrevista a Penedès TV.

cament havia afectat al personal de l’-
hotel, que s’ha hagut de recuperar la-
boralment. 

També s’ha negociat amb SABA
que puguin comptar amb una plaça
d’aparcament que els hi faci més fàcil
els desplaçaments cap el seu lloc de
treball. Els professionals sanitaris
estan fent ús de l’Hotel Pere III des del
l’última setmana de març. Fins
aquesta data, la necessitat s’havia re-
solt amb la col.laboració desinteres-
sada d’alguns aparthotels de
Vilafranca i comarca. 
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Mesures aprovades pel Govern 
de Pedro Sánchez per combatre 
la crisi del coronavirus

COL·LECTIUS VULNERABLES.
- Protecció dels subministraments bàsics (llum, aigua i gas) i de telecomunicacions.
No es podrà suspendre el servei als consumidors vulnerables o en risc d'exclusió social.

- 600 milions d'euros per a serveis socials amb especial atenció a persones grans i
dependents.

- Decretats com a essencials els serveis d'atenció a víctimes d'explotació sexual. 

HABITATGE.
- Moratòria en el pagament d'hipoteques per primer habitatge per a persones que
hagin reduït els seus ingressos o estiguin en situació d'atur pel coronavirus.

- Queden prorrogats automàticament per sis mesos tots els contractes de lloguer
que estiguin a punt de vèncer.

- Sistema de microcrèdits públics, sense comissions ni interès, perquè les persones
vulnerables puguin fer front al pagament de lloguer.

- Reestructuració del deute per aquells lloguers on la vivenda sigui propietat de grans
tenidors o fons d’inversió.

REINDUSTRIALITZACIÓ i I+D. 
- Mesures per donar suport a la investigació científica en la recerca d'una vacuna. Entre
d’altres, subvenció de 30 milions d'euros per al CSIC i a l'Institut de Salut Carlos III.

- Foment de la reconversió de fabricants locals per produïr subministraments destinats
al sistema sanitari.
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OCUPACIÓ.
- Flexibilització dels ERTO: Totes les persones que es vegin afectades per ERTE
es beneficiaran de la prestació per desocupació, fins i tot aquells que encara no
hagin cotitzat suficient.

- Les prestacions d’atur cobrades durant l'estat d'alarma no computaran de cara a
una posterior prestació per desocupació.

- Tots els treballadors tindran dret a reorganitzar o reduir la seva jornada laboral per
tenir cura de familiars, majors o nens, davant el tancament de col·legis i serveis so-
cials.

- Els autònoms que vegin caure la seva facturació un 75% respecte del semestre
anterior tindran facilitats d'accés a la prestació extraordinària per cessament d'acti-
vitat.

- Les empreses que presentin ERTE no pagaran quotes a la Seguretat Social, per
evitar que acomiadin a treballadors.

La OMS felicita al govern espanyol per
les seves actuacions davant la pandèmia
El govern espanyol ha rebut

un reconeixement molt positiu per
les seves actuacions davant la si-
tuació de crisi originada pel
COVID-19 per part de la OMS.

Hans Kluge, director regional de
la OMS a Europa, i Bruce Ayl-
ward, responsable del grup d’epi-
dèmies i emergències sanitàries de
la OMS i líder de la missió per
analitzar la resposta d’Espanya
davant la crisi sanitària, han ma-
nifestat una valoració més que po-
sitiva de les mesures del govern.

En Hans Kluge ha declarat estar
“profundament impressionat per
l’heroisme dels treballadors de
primera línia, per la solidaritat de
la gent i per les inspiradores, va-
lentes i innovadores mesures que
ha adoptat el govern”.

D’altra banda, el Dr. Aylward,
que ha estat vuit dies de missió a
Espanya i visitat centres d’atenció
a pacients del país, ha calificat

d’ heroica la resposta espanyola i
ha afirmat que l’evolució de les
estadístiques indica que el virus
s’ha frenat “efectivament”.

Així, respecte de les crítiques
rebudes pel govern espanyol, el
canadenc ha comentat que “és dí-
ficil saber per què les xifres van

explotar i determinar en cada mo-
ment quines mesures són correctes
i quines no”.

El que sí queda clar és el recol-
zament de la OMS a la resposta
d’Espanya contra el virus.

Bruce Aylward, responsable del grup d’epidèmies i emergències sanitàries de la OMS. Font: Europa Press
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Renda mínima vital: Tota la informació dispo-
nible en aquests moments sobre la mesura

El ministre d’Inclusió, Segure-
tat Social i Migracions, José Luis
Escrivá, ha avançat algunes dades
sobre aquesta mesura, en la qual el
seu equip porta setmanes treballant
però que encara té alguns detalls
per definir.

La renda mínima vital és una de
les mesures més esperades, vital
per la situació de crisi pel corona-
virus, però també per ser un dels
grans projectes compartits més es-
perats del nou govern de coalició
PSOE- Unidas Podemos.

Tal i com ha afirmat el ministre,
encara queden punts per determi-
nar, especialment el moment  en
que estarà enllestit i es posarà en
marxa aquest ajut. No obstant això,
fonts de la Vicepresidència segona
de Drets Socials han avançat que la
renda mínima vital s’aprovarà du-
rant el mes de maig.

De totes maneres, en les declara-
cions del ministre Escrivá ja s’han
donat a conéixer dades rellevants
de la mesura:

- L’ajut arribarà a 3 milions de
persones en 1 milió de llars, dels
quals 100.000 seran famílies mo-
noparentals.

- La mesura anirà dirigida a les
famílies amb més dificultats eco-
nòmiques, que són aquelles que no
estan cobertes ni tan sols pel sub-
sidi d’atur però que igualment

estan obligades a fer la declaració
de la renda.

- S’estima que la prestació també
arribi a 1,4 milions d’autònoms
afectats pel cessament d’activitat.

- Aquesta renda serà compatible
i complementària amb les rendes
que ofereixen les comunitats autò-
nomes.

El cost total de la renda mínima
vital i en conseqüència l’import
que rebran les famílies encara es
desconeix, però el ministre ha in-
sistit que es necessita més temps
per assegurar que la mesura serà
eficaç, ja que ens recorda que
“aquest tipus d’instruments a vega-

des tenen el problema de que no
arriben als col·lectius que ho neces-
siten de debò”, pel que és important
configurar amb molta precisió totes
les variables del projecte.

Tanmateix, el ministre ha anun-
ciat que  hi ha un acord dins del go-
vern sobre la urgència d’aquesta
mesura, pel que no es demoraran en
aprovar-la. Cal destacar també que
la prestació que s’aprovi es gestio-
narà des de la Seguretat Social,
com la prestació que ja existeix en
funció dels fills a càrrec. D’aquesta
manera, queda clar que aquest ajut
serà competència exclusiva de l’es-
tat i no autonòmica.

José Luís Escrivá, ministre de Seguretat Social, organisme que gestionaria la renda mínima vital.

Queda’t a casa: 
els establiments i comerços de la vila
et porten la teva compra a domicili 

Tota la informació sobre establiments que ofereixen serveis d’en-
càrrec per recollir o repartir a domicili amb motiu del confinament,
podeu consultar els llistats actualitzats periòdicament al web:

http://comercimercats.vilafranca.cat



Principals mesures de la Generalitat
per abordar la situació de crisi

Ajudes a famílies i petites empreses. 
- Transport públic gratuït a tota Catalunya, mentre duri l’estat d’alarma.

- Habitatge: facilitar acord entre arrendador i arrendatari per saldar el lloguer d’a-
bril i maig a compte de la fiança.
- Ajuts per donar suport al comerç al detall, dels serveis, l’artesania i la moda.
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Josep Ferret i Julià, per sempre a la
nostra memòria

El passat 6 d’abril ens va deixar el vilafranquí
Josep Ferret i Julià, a l’edat de 82 anys.

Militant del PSC des de la seva fundació i fins al
2016, va ser regidor d’Educació de l’Ajuntament
de Vilafranca del 1979 al 1983.

Fill i net de fusters, va continuar la professió fa-
miliar amb orgull durant 45 anys, 21 dels quals va
participar en el camp del cooperativisme industrial.

Va formar part de moltes associacions i entitats
a Vilafranca, entre les quals el CEP (Centre Excur-
sionista del Penedès), Amnistia Internacional i Co-
operació Alt Penedès. Així mateix, va col·laborar
amb activitats de les parròquies locals i va ser
membre dels bastoners de la penya Karburu.

En FranCisco Romero, portaveu socialista a Vi-
lafranca, lamenta la pèrdua i destaca que era “una
molt bona persona que destacava per fer front als
temes amb humiltat i cercant l’acord”.

Josep Ferret durant la presentació del seu llibre l’any 2006.
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