
Actualització de l’estratègia de ciutat per a la reconstrucció 
social i econòmica i per construir la ciutat del futur.

Juny 2021





Eix 0
Ara més que mai, 
un Ajuntament 
al costat de la ciutat 
i de la seva gent 10

Eix 1
Ara més que mai, 
una ciutat cohesionada 
i que cuida 13

Eix 2
Ara més que mai, 
una ciutat pròspera 
i activa  31

Eix 3
Ara més que mai, 
una ciutat resilient 
i sostenible  40

Eix 4
Ara més que mai, 
una ciutat innovadora 
i oberta  47

Ara més que mai les entitats treballem
per una ciutat enxarxada 51

Memòria econòmica de 
l’estratègia de reconstrucció 
del Prat de Llobregat  56

Annex: Els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible  58

ÍNDEX





 5

Estratègia de ciutat per a la reconstrucció social  
i econòmica i per construir la ciutat del futur

Vivim una crisi sense precedents al planeta, al país, i a la nostra ciutat, el Prat. L’epidèmia d’un nou 
tipus de coronavirus s’ha estès per tot el món i, en qüestió de poques setmanes, ha fet trontollar 
certeses que semblaven inamovibles.

Les ciències mèdiques encara cerquen una vacuna per a aquest virus i tractaments per a la 
malaltia que causa, la covid-19, que ja ha arrabassat la vida de centenars de milers de persones 
arreu del globus. També a casa nostra. I ho ha fet de forma especialment cruel: desenes de veïns 
i de veïnes, familiars, amics i amigues han marxat sense l’escalf dels seus i sense poder rebre el 
comiat digne que mereixen i que els haurem de fer.

Per vèncer aquest mal, la nostra comunitat està aplicant l’únic remei conegut fins ara per atu-
rar-lo: la solidaritat. Una solidaritat que es basa a assumir col·lectivament un preu altíssim per 
defensar el bé suprem que és la vida. L’aturada de l’activitat comporta que a la crisi sanitària, 
està seguint i seguirà una greu crisi social i econòmica.

D’un dia per l’altre, els pratencs i pratenques, com la ciutadania d’arreu del món, hem perdut  
la ciutat. La malaltia ha estroncat el nostre dia a dia laboral i social. Ens ha robat l’espai públic; 
l’àgora. Ha obligat el comerç a abaixar persianes. Els negocis han hagut de tancar. Milers de 
persones treballadores han resultat afectades per ERTOs. La caiguda sense precedents de l’eco-
nomia mundial comença a tenir efectes devastadors sobre les persones, l’activitat productiva, el 
teixit comercial i el mercat de treball.

Volem transmetre la nostra solidaritat i escalf a totes aquelles persones que han perdut algun 
ésser estimat. I també a aquelles que viuen i pateixen en el seu dia a dia els múltiples efectes 
d’aquesta crisi en forma d’inseguretat,  precarietat,  atur, incertesa sobre el seu futur, així com 
dificultats per accedir a serveis bàsics i cobrir les seves necessitats.

Són moments molt durs i difícils. És natural no estar bé en aquest context. Les velles certeses 
trontollen definitivament. Però ens queda una, de certesa. Ens queda el Prat. Com una forma de 
fer i com un model de ciutat.

Ens queda, en primer lloc, la forma de fer dels i les habitants d’una ciutat forta, cohesionada i 
lluitadora davant les adversitats. Amb un caràcter compromès i treballador i amb la capacitat de 
teixir complicitats.

Ho hem demostrat durant els moments més durs del confinament. Unida amb el lema  
#AlPratEnsCuidem tota la ciutat ha practicat i impulsat la col·laboració, el suport mutu i el com-
promís. L’Ajuntament s’ha reorganitzat de la nit al dia per no tancar ni un moment i seguir atenent 
la ciutadania, tant de forma telemàtica com, també, de forma presencial quan la naturalesa dels 
serveis a prestar (per exemple els d’atenció a persones amb dependència o els de seguretat i 
protecció civil) així ho requeria. El consistori també ha mobilitzat ja milions d’euros de recursos 
per seguir fent costat al veïnat de la nostra ciutat. Les entitats socials, culturals i veïnals de la 
ciutat han protagonitzat desenes d’iniciatives de suport mutu, han ideat i desenvolupat projec-
tes de cooperació entre el veïnat, i han organitzat centenars de persones voluntàries. I el teixit 
comercial i econòmic ha col·laborat molt sovint de forma desinteressada en la mobilització del 
material necessari per fer front a l’estat d’excepció.
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La greu situació ha fet emergir allò públic, allò comú, com l’únic escut per protegir-nos. Els va-
lors de cooperació i de compromís ens han ajudat a superar la crisi sanitària i ens han d’ajudar 
a superar també la crisi econòmica i social.

I ens queda, en segon lloc, un model de ciutat i una visió de futur.

Tot just abans de l’epidèmia, al Pla d’Actuació Municipal 2020-2023 dibuixàvem les bases del que 
volíem que fos el Prat de la propera dècada. Aquest pla parlava de la importància de preservar 
les conquestes sobre les quals s’assenta la comunitat de ciutadans i ciutadanes que conformen 
el Prat d’avui, i alhora de la necessitat d’actualitzar i projectar al futur el nostre model de ciutat. 
Ara més que mai, defensem els valors que inspiren aquest Prat del futur com a forma de superar 
la crisi actual.

Ara més que mai defensem, en primer lloc, una ciutat cohesionada i que cuida la seva gent.

Defensem una ciutat que té cura de la seva gent i defensa els seus drets i els serveis públics. 
Perquè l’epidèmia ha fet evident per què era una temeritat retallar aquests serveis, i ha realçat 
el seu caràcter absolutament estratègic, així com ha fet emergir amb força la importància de les 
cures, un àmbit tan invisibilitzat com feminitzat.

Defensem una ciutat com una comunitat que cuida la seva gent gran, que no l’abandona, que es 
compromet per lluitar contra la solitud no desitjada. I que, per tot això, promou formes d’atenció 
domiciliària de qualitat i models residencials centrats en la persona, que afavoreixi el seu ben-
estar com si estigués a casa seva.

I defensem una ciutat que aposta per l’educació i la cultura com a eines de transformació, des-
prés d’un confinament que ens ha fet constatar la importància de l’escola com a espai per generar 
igualtat d’oportunitats i de la cultura com a part indestriable d’una vida plena, emancipada i feliç.

Ara apostem amb més força que mai, en segon lloc, per una ciutat pròspera i activa.

Una ciutat que sàpiga impulsar noves formes de produir, nous treballs, més humans, sostenibles i 
cooperatius. Una ciutat on el treball està present, on les empreses, autònoms, persones treballa-
dores i persones emprenedores, els projectes d’economia social i solidària i el teixit productiu en 
general, posem el nostre talent, capacitats i tecnologia al servei del desenvolupament local, amb 
dinamisme social, econòmic i comercial. Reivindiquem el factor treball pel seu valor estratègic 
per a la vida humana i el benestar i com a eina per no deixar a ningú enrere, especialment als 
col·lectius més vulnerables. Perquè la pandèmia ha posat en evidència les febleses i ineficiències 
del model socioeconòmic actual i ha fet més evidents que mai les desigualtats estructurals: no és 
casualitat que la malaltia i la crisi hagin colpejat amb especial duresa ciutats i barris treballadors 
com els nostres, amb una important dimensió de gènere que no s’ha d’obviar, que ha provocat 
que aquestes desigualtats impactin de manera més accentuada en les dones.

Ara més que mai ens enorgulleix la ciutat sostenible i resilient que hem sabut ser i que volem 
ser encara més.

Ara valorem més que mai el territori equilibrat i humà que cal protegir i mantenir. Perquè el con-
finament dins del nostre terme municipal ens ha permès (re)descobrir la rellevància de la platja, 
la llera del riu i els espais naturals, que van ser tots ells conquestes ciutadanes, com a espais de 
lleure que també serveixen per cuidar-nos. I perquè la crisi ha fet emergir la importància estra-
tègica per garantir la sobirania alimentària d’un entorn com el del Parc Agrari.

Ara cal seguir impulsant una mobilitat més sostenible, que prioritzi els vianants, les bicicletes i el 
transport públic col·lectiu. Perquè no volem que l’aire net i per tant saludable i els espais lliures de 
cotxes siguin un luxe efímer del context de confinament. Perquè la necessitat de distanciament 
físic que imposa la lluita contra l’epidèmia ens ha fet valorar com mai l’aposta per les zones de 
vianants del nostre model urbà.

Ara ha esdevingut més palès que mai també que cal blindar el dret a l’habitatge amb independència 
del poder adquisitiu si volem garantir que les ciutats són espais d’igualtat. Ara que moltes llars han 
perdut els ingressos i tenen problemes per afrontar els lloguers, i que ha calgut habilitar hotels-sa-
lut perquè no tothom ha pogut passar una convalescència a casa en les mateixes condicions.
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I ara és més prioritària que mai la construcció de comunitats capaces d’identificar les amenaces 
que pateixen i respondre-hi com cal. Perquè no hem d’oblidar que, quan la ciència hagi desco-
bert la vacuna que ens permeti vèncer el coronavirus, persistirà una amenaça encara més gran 
no ja només per la vida humana, sinó per a tota la del planeta: la que suposa el canvi climàtic. 
Per això, la recuperació econòmica passa per l’impuls decidit i definitiu d’un Green New Deal, 
que obri nous sectors d’activitat i generi nova ocupació de qualitat tot impulsant una necessària 
transició ecològica.

Ara més que mai projectem, també, una ciutat oberta i innovadora.

Promovem més que mai una ciutat innovadora i oberta, on els avenços de la revolució digital 
estiguin a l’abast de totes les llars i de tots els comerços. Perquè la crisi ha posat de relleu de-
finitivament que, per parlar d’igualtat d’oportunitats al segle XXI, una ciutat compromesa amb 
l’educació i amb la cultura com a eines de transformació social ha de garantir que totes les llars 
tenen accés a la font de coneixements i recursos que és la xarxa. I perquè la crisi ha evidenciat 
també que el teixit productiu local, i molt especialment el comerç,  no sobreviurà si no l’ajudem 
a aprofitar totes les possibilitats de les noves eines digitals.

L’Ajuntament ha de liderar la recuperació i la persecució d’aquest model de ciutat.

Per això, ara més que mai el govern i l’administració municipals han treballat per estar al costat 
de la ciutat i de la seva gent. Des del primer moment el consistori s’ha reorganitzat, ha mobilitzat 
milions d’euros per fer front a les contingències de la crisi, ha suspès els contractes afectats 
per l’aturada econòmica tot mirant de preservar els llocs de treball que hi estaven vinculats, ha 
decretat exempcions de taxes i moratòries fiscals, i ha retornat centenars de milers d’euros de 
quotes i taxes per serveis i equipaments municipals que la ciutadania no ha pogut gaudir durant 
el confinament.

L’Ajuntament té la responsabilitat i l’obligació d’assenyalar aquest horitzó de recuperació just, 
sostenible i equilibrat. Però no pot avançar sol.

Ara és l’hora d’estar a l’alçada des de la responsabilitat col·lectiva i individual. Hem d’afrontar 
l’actual situació de crisi com a responsabilitat conjunta de les institucions, totes les forces polí-
tiques, els agents socials, econòmics i la ciutadania del Prat. Es fa necessari obrir nous espais 
de diàleg i de treball conjunt per articular solucions en clau de ciutat. I la nostra aposta és fer-ho 
a través del diàleg social, com a espai de participació, com a palanca de construcció, codecisió i 
conformació del màxim consens possible que, des de la proximitat, harmonitzi els diferents plà-
nols de concertació existents: l’estatal, nacional, metropolità o comarcal. És per això que aquest 
acord busca el compromís clar i conjunt d’abordar la crisi social i econòmica i els seus efectes 
actuals i futurs, amb una prioritat per davant de qualsevol altra: l’interès del Prat i la seva gent.

Hem de ser conscients que aquestes actuacions prioritàries necessitaran també de la implicació 
i recursos que depassen les competències municipals i per a les quals serà necessari el lideratge 
compartit amb les altres administracions, tots els grups polítics i els agents socials i econòmics.

A través d’aquest acord, la ciutat inaugura un nou compromís públic i plural amb l’objectiu de no 
deixar a ningú enrere a través de  la millora de les condicions de vida de les persones més afec-
tades, a la reactivació del teixit econòmic de la ciutat i de l’ocupació. Amb l’objectiu de protegir i 
salvaguardar drets i de guanyar una economia al servei de la vida de la nostra ciutat, també com 
a compromís d’enfortir la nostra democràcia, entesa com allò social i econòmic.

Ens hem cuidat per vèncer la crisi sanitària. Ens hem de seguir cuidant per superar, plegats i 
plegades, la crisi econòmica i social.

Aquest haurà de ser el mandat de la reconstrucció. La construcció del Prat del futur ha patit un 
revés. Però no ens podem aturar. Ara més que mai treballem per fer de la nostra una ciutat més 
cohesionada, més pròspera, més innovadora. En definitiva, una ciutat més resilient. Una ciutat 
que defensa la vida i té cura de la seva gent.

Ara més que mai, el Prat.
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Ara fa un any, les principals forces polítiques, socials i econòmiques de la ciutat d’aplegaven a 
la Granja de la Ricarda per constituir la taula per a la reconstrucció social econòmica del Prat 
davant de la crisi de la covid i, en aquell mateix acte, es va aprovar l’estratègia per a impulsar 
aquesta reconstrucció.

Aquest full de ruta partia de dues constatacions: en primer lloc, que la crisi sanitària de la covid 
ha donat peu a una greu crisi social i econòmica que exigeix la concertació d’esforços tant de 
l’administració pública municipal com del teixit econòmic i social per fer-hi front. En segon lloc, 
que la resposta a aquestes múltiples crisis només pot passar, al Prat, per refermar els valors 
que han inspirat, inspiren i han de seguir inspirant el nostre model de ciutat. Ara més que mai, 
treballem per la cohesió, la reactivació, la sostenibilitat i la innovació.

El full de ruta aprovat també s’entenia com un document viu, i de fet incorporava el compromís 
de retre comptes del seu compliment, de romandre obert a incorporacions i propostes de les 
entitats, i de ser sotmès a revisions periòdiques. Un any després, ha arribat el moment de fer 
aquest exercici de revisió.

El pla aprovat ara fa un any ja ha assolit un 76% d’execució. En alguns eixos, com l’econòmic, 
s’han realitzat ja gairebé el 91% de les accions compromeses ara fa un any.

Ara és hora d’incorporar noves mesures, a la vista de l’evolució de la crisi de la covid en els 
darrers 12 mesos. Moltes de les accions que era urgent emprendre el juliol del 2020, com el 
desplegament d’una bateria d’ajuts al comerç local per tornar a aixecar la persiana després de 
mesos de tancament, ja s’han desplegat. Algunes de les transformacions estructurals que la crisi 
de la covid havia evidenciat que calia emprendre, com la revisió i reforma del model de cures a la 
gent gran, ja estan en marxa. I ara emergeixen nous reptes i noves necessitats. Per això, aquesta 
revisió de l’estratègia de reconstrucció incorpora noves accions.

En els darrers mesos, per exemple, ha esdevingut evident de forma dramàtica que a la crisi de 
salut pública que implica l’emergència d’una nova malaltia infecciosa com la covid, està seguint 
una altra crisi de salut pública, vinculada als efectes sobre la salut mental que està tenint la pan-
dèmia, i que s’expressa amb especial virulència en col·lectius com el jovent o la gent gran. Cal 
doncs incorporar mesures de reforç a l’acompanyament emocional i a la salut mental.

Ara que la vacunació permet anar reprenent amb cautela i prudència la vida ciutadana, són 
especialment visibles els efectes que tants mesos de pandèmia ha tingut sobre el nostre teixit 
associatiu i la vida ciutadana. Cal doncs impulsar mesures de suport a la reactivació de les enti-
tats, i impulsar un pla de represa cultural que ens permeti retrobar-nos a les places i carrers de 
la ciutat. I així ho preveu aquesta revisió de l’estratègia de reconstrucció.

Es tracta d’aprendre les lliçons de la pandèmia per superar-la no tornant a la vella normalitat, 
sinó construint una comunitat més resilient, cohesionada i sostenible. Aquest objectiu sembla 
suscitar un ampli consens, però assolir-lo no serà gens fàcil. La sortida de la covid ha despertat 
velles inèrcies que pretenen tornar a vells models. I la nostra ciutat serà un escenari important 
d’aquesta tensió: la proposta d’Aena de destruir espais naturals per ampliar l’aeroport és un 
exemple paradigmàtic d’aquesta intenció d’algunes forces de tornar a vells models superats.

Actualització de l’estratègia un any després  
de la seva aprovació. Juny del 2021
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Davant d’això, aquesta estratègia incorpora el compromís de desenvolupar estratègies per pre-
servar un territori que s’ha revelat estratègic durant la pandèmia. També, per seguir potenciant el 
Parc Agrari i l’ús i gaudi ciutadà dels espais naturals. I incorpora també noves mesures de suport 
al teixit productiu i comercial de la ciutat, per impulsar una reactivació econòmica sostenible, 
intel·ligent i eficient, que superi vells models desarrollistes i impulsi la prosperitat a la ciutat.

Tot plegat, implica una inversió important de recursos. Si el full de tura aprovat ara fa un any va 
suposar la mobilització de gairebé sis milions d’euros, la seva revisió 12 mesos després com-
promet la inversió de gairebé vuit milions. En total, l’administració municipal haurà mobilitzat 
d’aquesta manera gairebé 14 milions d’euros extra per donar resposta a la crisi sanitària, social i 
econòmica que patim. Aquesta inversió se suma al pressupost ordinari que ja cobreix moltes de 
les accions contra la covid. De fet, el del 2021 és ja un pressupost de reconstrucció.

A aquest esforç se suma també el que estan fent nombroses entitats socials i econòmiques de la 
ciutat. Ja l’any passat, aquesta estratègia partia d’una assumpció: la resposta a la covid requeria 
el lideratge municipal, però no es podia limitar a l’acció de l’Ajuntament. És necessària la concer-
tació de forces i les accions desplegades per moltes entitats està sent clau en aquests moments. 
El present document incorpora les accions que moltes d’aquestes entitats ja estan desplegant.

Totes aquestes mesures parteixen de la mateixa premissa: ara més que mai, volem fer del nostre 
lloc al món una ciutat cada cop més cohesionada, pròspera, sostenible i innovadora.



Eix 0

Ara més que mai,  
un Ajuntament  
al costat de la ciutat  
i de la seva gent
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Des del primer moment de l’estat d’alarma sanitari i el confinament, l’Ajuntament ha començat 
a prendre mesures organitzatives, fiscals i pressupostàries per fer costat a la ciutat, el seu teixit 
productiu i la seva gent. Les modificacions pressupostàries han permès donar cobertura a l’acció 
social imprescindible per acompanyar les llars en aquests moments complicats; les suspensions 
de contractes de serveis, les moratòries fiscals i les exempcions de taxes per serveis que no s’han 
pogut gaudir han donat un respir a les empreses i al comerç local, i han mirat de salvar llocs de 
treball. Les devolucions de quotes per serveis municipals que no s’han pogut gaudir han permès a 
la ciutadania disposar de recursos per reactivar el consum. D’aquesta manera, ha quedat dibuixat 
el pla de mesures immediates que l’administració municipal pot prendre en casos de confinament 
com el que hem patit.

1/  Modificacions de crèdit per adaptar els pressupostos 
municipals a la situació de crisi
Hem tramitat modificacions de crèdit per valor de més de dos milions d’euros per fer 
front a les mesures d’emergència davant de la crisi de la covid preses per l’Ajuntament en 
l’àmbit sanitari, social i econòmic, i en tramitarem totes les que calgui per donar resposta 
a aquesta crisi.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el volum de les modi-
ficacions efectuades.

  Acció nova, no inclosa al Pla d’Actuació Municipal (PAM).

  Aquesta mesura contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 1, 
2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 i 16. 1

2/  Suspensió de contractes municipals i indemnització a les 
empreses contractistes per salvaguardar llocs de feina
Hem suspès l’execució de contractes per serveis que no s’han pogut prestar a causa de 
la covid, i hem indemnitzat per aquesta suspensió les empreses contractistes. Hem vin-
culat aquesta indemnització a l’obligació de les empreses de preservar els llocs de feina 
vinculats a aquests contractes.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el volum de suspen-
sions de contractes tramitat i d’indemnitzacions abonades i el nombre de llocs de 
treball preservats gràcies a la mesura.

  Acció nova, no inclosa al PAM.

  Aquesta mesura contribueix als ODS 8, 9 i 16.

3/  Moratòria fiscal
Hem suspès durant el període de l’estat d’alarma el pagament de taxes i multes, i hem 
ajornat fins al 3 de juliol l’abonament d’impostos i taxes municipals diversos, per tal de 
donar un respir a la ciutadania i al teixit productiu local durant el període d’aturada obli-
gada de l’activitat econòmica a causa del confinament.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de rebuts 
que s’han pogut beneficiar d’aquesta moratòria.

  Acció nova, no inclosa al PAM.

  Aquesta mesura contribueix als ODS 8, 9 i 16.

1 Veure annex 1, sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
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4/  Devolució de taxes per serveis que no es poden gaudir
Hem decretat la devolució de les taxes per serveis i activitats que no s’han pogut desen-
volupar durant el confinament (per exemple, la taxa de vetlladors als bars i restaurants que 
han hagut de romandre tancats), hem reduït per a aquest període altres taxes com la del 
mercat municipal i hem retornat el cànon als bars i restaurants en concessió municipal 
per al període que han hagut de mantenir-se tancats.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de rebuts 
que s’han pogut beneficiar d’aquesta exempció

  Acció nova, no inclosa al PAM.

  Aquesta mesura contribueix als ODS 3 i 16.

5/  Devolució de quotes per serveis i equipaments municipals
Hem retornat les quotes d’aquells serveis i equipaments municipals (com els centres es-
portius o les escoles bressol, les quotes per activitats en centres culturals, cursos i tallers) 
corresponents al temps en què, a causa del confinament, no s’han pogut gaudir. També 
hem habilitat mecanismes per tal de poder abonar o bescanviar les entrades a especta-
cles culturals organitzats en equipaments culturals, com l’Artesà, que han estat suspesos.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de devolu-
cions de quotes, abonaments i entrades gestionades.

  Acció nova, no inclosa al PAM.

  Aquesta mesura contribueix als ODS 3, 11 i 16.

6/  Revisió dels criteris de compra pública per donar suport  
al teixit productiu local
Revisarem els criteris de compra pública i les guies de contractació per tal de mirar de 
donar suport al teixit productiu local en l’adquisició de béns i serveis per part de l’admi-
nistració municipal.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el volum de despesa 
pública invertida en proveïdors del Prat de Llobregat, i el nombre de proveïdors locals.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

  Aquesta mesura contribueix als ODS 8, 9 i 16.



Eix 1

Ara més que mai, 
una ciutat cohesionada 
i que cuida



 EIX 1 Ara més que mai, una ciutat cohesionada i que cuida | 14

1.1. Ara més que mai, un escut social 
per garantir drets 
Els serveis socials són una xarxa d’accés a universal a diverses prestacions i serveis i esdevenen 
clau en el context de reconstrucció per tal de donar resposta tan a necessitats meterials com a 
enfortir la capacitat de cures de les persones en situación de fragilitat per raó d’edat, salut, disca-
pacitat o altres. L’objectiu és disposar d’uns serveis socials amb capacitat d’atenció a les perso-
nes, més propers a la ciutadania, segurs, àgils i accesibles. També treballar en xarxa amb salut, 
educació i altres serveis per garantir la prevenció i detecció de necessitats interdisciplinàries.

7/  Enfortiment dels equips de serveis socials i adequació  
a la nova realitat
Reforçarem els serveis socials bàsics per adaptar-los a la nova realitat, Acompanyant els 
equips, fent formació, millorant els processos i ampliant si cal els professionals. Impul-
sem canvis organitzatius per potenciar l’atenció grupal i comunitària i el model d’atenció 
centrada en la persona. 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de persones 
ateses, reducció dels temps d’espera, nombre de gestions i atencions realitzades. 
Nombre de sessions formatives. Nombre de professionals en relació a la situació 
prèvia confinament. Nombre d’ atencions grupals i comunitàries realitzades a la 
ciutat en comparació a la situació prèvia al confinament. Revisió dels protocols per-
què incorporin el model d’atenció centrada en la persona. Nombre de protocols que 
incorporen aquest nou model.

  Acció nova, no inclosa al PAM.

 Aquesta mesura contribueix als ODS 9 i 16.

8/   Ampliar equips de serveis socials per activar prestacions, 
reforçar la intervenció comunitària
Reforçarem els equips amb tècnics socials per emergència post covid per qüestions d’acom-
panyament i gestió de prestacions, garantia subministraments, i intervenció comunitària.

  El grau d’assoliment és nombre de professionals en relació a la situació prèvia per 
aquestes tasques. 

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix als ODS 9 i 16.

9/ Centres de serveis socials dignes i segurs
Condicionarem i millorarem els centres, començant per EBAS Sant Cosme i Ribera Bai-
xa i adequarem el CC Palmira per a l’ampliació dels serveis. Incorporarem mesures de 
protecció per a la població i als professionals però garantint l’accessibilitat, l’acollida, la 
visibilitat dels espais i per fer-los amables a la ciutadania. Garantirem les eines TIC a pro-
fessionals per poder fer teletreball i garantirem connexió wifi als equipaments així com 
d’altres sistemes que permetin l’eficàcia i eficiència en el servei.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el no,bre de centres 
remodelats, nombre de equipaments amb  connexions remotes, mobils disponibles, 
i d’altres TIC per facilitar la eficacia i eficiencia en els serveis.

  Reforcem una acció prevista al PAM

 Aquesta mesura contribueix als ODS 9, 10, 11 i 16.

NOVA



 EIX 1 Ara més que mai, una ciutat cohesionada i que cuida | 15

10/ Oficina Integral d’Atenció Social
Posarem en marxa una oficina de primera atenció i de tramitació social, que ja s’ha iniciat  
amb les atencions durant les fases d’alerta per covid 19, que funcioni com a finestreta 
única per facilitar els tràmits per ajuts socials municipals i acompanyament a les persones 
en accés a prestacions socials com la Renda Garantida o Ingrés mínim Vital. Aquesta és 
una eina per desburocratitzar de l’accés als serveis socials, reduir les tasques de gestió 
dels EBAS i millorar l’atenció a la ciutadania.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de persones 
ateses, nombre de tramitacions i acompanyaments realitzats.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Aquesta mesura ajuda a complir els ODS 9, 10, 11 i 16.

11/ Integració social i sanitària
Compartirem estratègies amb els serveis de salut de la ciutat per atendre amb millor 
qualitat i coherència a les persones del Prat, analitzarem els  projectes grupals i comu-
nitaris  per ajustar-los a les noves  necessitats, potenciant les xarxes d’atenció primària. 
Elaborarem protocols per detecció precoç de vulnerabilitat social o sanitària a persones 
grans i infants i vetllarem per una bona cobertura dels serveis de salut a les residències 
de persones grans. Avançarem en compartir idees , sistemes de treball i  histories socials 
i sanitàries entre els professionals per a una millor atenció a les persones.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de projectes 
compartits, nombre d’accions innovadores realitzades, nombre de derivacions o 
activacions vinculades de serveis socials i sanitaris, deteccions fetes de tipus social 
en els serveis sanitaris i deteccions fetes sanitàries a nivell social.

  Acció nova, no inclosa al PAM.

 Ajuda a complir amb els objectius 3, 11 i 16.

1.2. Ara més que mai, lluitem contra 
la pobresa i l’exclusió social 
L’increment del nombre de persones aturades i els efectes socials de la crisi requereixen activar 
i ampliar els mecanismes per la cobertura de necessitats bàsiques de la ciutadania del Prat. Els 
objectius inclouen donar seguretat alimentària i suports socials que fugin de l’assistencialime i 
normalitzin al màxim la inclusió, facilitar el drets a l’habitatge i promoure l’autonomia material de 
les famílies i acompanyar els processos d’inserció laboral. 

12/ Nova botiga solidària i més garantia alimentària
Hem ampliat la capacitat del punt solidari i hem acondicionat una nau per obrir una nova botiga 
solidària que substituirà el 2021 el punt solidari desplegant un model de distribució alimentària 
menys assistencialista i que fomenti l’acció comunitària i la corresponsabilitat de les persones 
que hi participen i es farà en col·laboració amb l’economia social i el comerç de la ciutat.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de famílies 
ateses, nombre de tones d’ aliments distribuïts en comparació amb el model anterior, 
el nombre de col·laboracions amb l’economia social, amb el comerç de la ciutat, amb 
altres moviments comunitaris,...

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Ajuda a complir amb els ODS 1, 2, 3, 11 i 12.
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13/  Reforç dels suports econòmics d’urgència i garantia  
de rendes
Hem ampliar els suports econòmics i  la targeta moneder (fins ara s’han distribuït 616 
targetes moneder) com a eina d’urgència facilitadora per cobrir les necessitats bàsiques i 
dotarem  del suport professional necessari  a les famílies per accedir a la renda garantida 
i l’ ingrés Mínim Vital.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de suports 
distribuïts.

  Acció nova que complementa les previstes al PAM.

 Ajuda a assolir els ODS 1, 2, 3, 10, 11 i 16

14/  Nou allotjament “housing led” per a persones sense llar  
i reforç de l’equip de proximitat
Posarem en marxa un  pis d’inclusió per persones sense llar que pugui dotar-se de 8 o 9 
places fixes, amb un model que fomenti l’autonomia i la recuperació de les persones  que 
es troben sense llar. Ampliarem l’equip de professionals de carrer, treballant en xarxa amb 
altres serveis, potenciant  els servei d’higiene i acompanyament social.Elaborarem un 
protocol d’actuació davant de detecció de situacions de persones sense llar. Treballarem 
amb l’AMB un criteri comú d’empadronament que garanteixi drets a les persones.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de persones 
que faran ús d’aquests pis, nombre de persones que aconsegueixin recuperació 
d’hàbits, nombre de professionals contractats a l’equip de carrer amb comparació 
dels de fins ara, nombre de serveis amb què es treball en xarxa en comparació fins 
ara, l’existència del protocol davant de detecció de persones sense llar, la cobertura 
de necessitats a persones que ho requereixin, la llista d’espera i la consecució d’un 
criteri d’empadronament que garanteixi drets a les persones.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Ajuda a assolir els ODS 1, 3, 4, 5, 10, 11 i 16

15/  Reforç dels allotjaments davant l’emergència social  
Hem garantit l’allotjament a totes les persones en exclusió residencial severa durant els 
confinaments i elaborarem plans de transició per reubicació. Ampliarem la capacitat 
d’allotjament i el contracte i per assegurar un mínim de 25 places mensuals per a urgèn-
cies en allotjament. Millorarem la qualitat dels allotjaments i facilitar l’autonomia. S’ha 
posat en funcionament una casa amb 18 places per allotjar famílies. 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de persones 
ateses en exclusió residencial  durant el confinament per tipologies,Nombre de plans 
de transició per reubicació, el nombre de places d’allotjament comparatiu amb els 
que es disposaven, el nombre de places noves per allotjar famílies, el nombre de 
famílies ateses en la nova casa.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Ajuda a assolir els ODS 1, 3, 5, 11 i 16
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16/   Iniciar el programa Housing First i ampliar allotjament  
contra exclusió residencial severa
En col·laboració amb Prat Espais posar dos habitatges en un programa pilot de “Housing 
First” per lluita contra sensellarisme crònic. Ampliar també els pisos d’inclusió i els ser-
veis d’atenció a persones en exclusió residencial. Millorarem la qualitat dels allotjaments 
i facilitar l’autonomia. Impulsar el projecte Viure i Conviure gestionat amb Creu Roja.  
Enfortir l’ACTUA per habitatges on hi viuen persones amb trastorns mentals severs i poca 
autonomia

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant els serveis nous posats 
en marxa, el nombre de persones ateses i el nombre de places d’allotjament compa-
ratiu amb els que es disposaven.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Ajuda a assolir els ODS 1, 3, 5, 11 i 16

17/  Millorar la coordinació entre habitatge i els serveis 
d’atenció a persones vulnerables
S’ha reforçat el Servei d’Intervenció i prevenció davant l’exclusió redidencial amb la in-
corporació de treballadora social i suport jurídic a Prat Espais en coordinació amb Acció 
Social. Volem ampliar la coordinació amb les entitats socials de la ciutat incorporant-les 
a la participació de la Taula d’habitatge i reforçar els mecanismes de seguiment. 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant la millora de coordina-
ció amb entitats i la taula i la qualitat en el funcionament de la coordinació. 

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Ajuda a assolir els ODS 1, 3, 5, 11 i 16

1.3. Ara més que mai, defensem els 
drets dels infants i adolescents
Cal tenir en compte la perspectiva dels drets dels infants en les polítiques municipals i cal des-
plegar mesures per reduir les desigualtats que ha generat la pandèmia i l’impacte en la pobresa 
infantil de la crisi social que se’n deriva. Treballar pel dret a l’alimentació saludable, el dret al lleure 
i a facilitar oportunitats educatives de qualitat, alhora que treballem perquè els infants tinguis 
entorns familiars i comunitaris segurs i que afavoreixin el seu desenvolupament.

18/  Beques, ajuts econòmics i garantia alimentària
Garantirem els ajuts complementaris de menjador escolar, targetes moneder durant el 
confinament i promourem activitats d’estiu, també  les activitats extraescolar i de lleure 
que afavoreixi la igualtat d’ oportunitats entre els menors i joves i ajudin a compensar el 
biaix del confinament a les escoles.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre i la quantitat 
d’ajuts distribuïts.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Ajuda a aconseguir els ODS 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 i 16.

NOVA

NOVA
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19/  Estiu enriquit i suport a la tornada a l’escola per a infants en risc
Estem promovent de forma activa de les activitats d’estiu especialment a famílies vulne-
rables, amb un increment de la inversió per als ajuts a les activitat i facilitar la inscripció. 
Garantirem la contractació de  vetlladors per a oci inclusiu. Col·laborem amb entitats que 
treballen amb infants i joves amb  convenis de suport que garanteixin l’acompanyament 
per normalitzar la tornada a l’escola, que proporcionin reforç emocional i educatiu. Ga-
rantirem els ajuts complementaris de menjador escolar, targetes moneder durant con-
finament i l’ estiu  per promoure les activitats extraescolars i de lleure que afavoreixin 
la igualtat d’ oportunitats entre els menors i joves i que ajudin a compensar el biaix del 
confinament a les escoles. 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre d’ajuts con-
cedits segons tipologies d’ajuts, el nombre d’entitats col·laboradores amb convenis 
o subvencions., el nombre de vetlladors contractats per a oci inclusiu, el nombre 
d’accions realitzades de reforç emocional, educatiu, el nombre de  persones orien-
tades amb trucades i el nombre de situacions per casos compartits amb les escoles, 
entitats...

  Acció nova que complementa les previstes al PAM.

 Ajuda a aconseguir els ODS 1, 3, 4, 5, 10, 11 i 16.

20/  Nou Servei d’Orientació a Famílies
Ampliarem la capacitat de l’equip d’atenció a famílies com ja s’ha fet en el confinament, 
arribant, a 170 i posarem en marxa en els propers mesos un nou Servei d’Orientació 
adreçat a totes les famílies per acompanyar a nivell terapèutic, la criança i la millora del 
benestar dins la família. 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de famílies 
ateses en comparació amb el model anterior i el nombre de persones ateses al nou 
servei d’orientació terapèutic, de criança i altres tipologies d’acompanyament.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Ajuda a aconseguir els ODS 1, 3, 4, 5, 10, 11 i 16.

1.4. Ara més que mai, una ciutat  
amb la gent jove

21/  Reforçar el lleure per joves a l’aire lliure
Reforçar el lleure al carrer amb dinamització comunitària de l’esport de la ciutat especi-
alment adreçat als joves (impuls projecte Esport Jove), acondicionament de pistes espor-
tives i nou circuit de Parkourt, calistènies.... entre d’altres.  

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà amb la inversió feta als espais 
esportius i la posada en marxa de serveis de dinamització.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Ajuda a aconseguir els ODS 1, 3, 4, 5, 10, 11 i 16.

NOVA
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22/  Ampliar i millorar els serveis de suport als joves
Ampliarem la capacitat de l’equip de suport psicològic, complementarem a més amb una 
assessoria especialitzada en violències masclistes per a les adolescents i joves i reforçar 
els programes de mentoria per a joves en situació de vulnerabilitat o fragilitat emocional.  
Posar en marxa el projecte Antenes Joves per combatre l’aïllament d’adolescents i joves, 
que han incrementat durant el període de confinament. 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de joves 
implicats en els serveis. de famílies ateses en comparació amb el model anterior i el 
nombre de persones ateses al nou servei d’orientació terapèutic, de criança i altres 
tipologies d’acompanyament.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Ajuda a aconseguir els ODS 1, 3, 4, 5, 10, 11 i 16.

23/ Tornen les tardes Joves i el viu l’estiu a Sant Cosme
Impuls al projecte de “Tardes Joves” de dinamització de joves. Desplegar una de les línies 
del Pla Estratègic de Sant Cosme 2020-30 per enfortir el treball amb joves del barri que 
tenen baix nivell de formació i cap experiència en entorns laborals, iniciant actuacions en 
el marc de les actuacions d’estiu.

Es reforçaran també activitats culturals i esportives durant l’estiu amb un especial enfoc 
cap al públic jove.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre d’activitats 
organitzades i el nombre de joves participants

  Acció nova no prevista al PAM.

 Ajuda a aconseguir els ODS 1, 3, 4, 5, 10, 11 i 16.

24/ Suport al benestar emocional dels i les joves
Des de l’àmbit de Joventut, Salut pública i Acció Social estem recollint reptes i propostes 
d’acció comunitària pel benestar emocional i la salut mental dels joves i fer front al pati-
ment detectat pels serveis de salut mental definint una pla d’actuació específic

També es posarà en marxa una nova assessoria LGTBI (La Lore)

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà per la definició del pla d’actuació 
i la seva execució

  Acció nova no prevista al PAM.

 Ajuda a aconseguir els ODS 1, 3, 4, 5, 10, 11 i 16.

1.5. Ara més que mai, cuidem les 
persones grans i en promovem 
l’autonomia
Les persones grans han de ser protagonistes de la recuperació i incloure la seva mirada i neces-
sitats en la millora dels serveis públics socials, sanitaris, residencials... Hem de treballar per oferir 
espais de qualitat i suport a l’autonomia en totes les etapes de la vida i repensar aquells serveis 
que no han funcionat correctament i que la pandèmia ha agreujat.

NOVA
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25/  Nova residència per a gent gran al Prat en la era post Covid19
Promourem una nova residencia assistida per a persones grans en la era post COVID 
19, amb disseny innovador, de qualitat i segur, basat en petites unitats de convivència 
i el model d’atenció centrada en la persona, que afavoreixi el benestar de les persones 
com si estiguessin a casa seva. Aconseguir que la Generalitat concerti el major nombre 
de places publiques.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant la creació de la nova 
residencia, el nombre d’unitats de convivència que tingui, el nombre de places pú-
bliques concertades amb la Generalitat i el model d’atenció centrat en la persona 
que apliqui el centre.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Ajuda a aconseguir els ODS 3, 9, 10, 11, 12 i 16.

26/  Dispositiu de seguiment sanitari de les residències i centres 
dia de gent gran
Consolidarem el dispositiu de seguiment de les residències  per tenir informació precisa i 
puntual de les necessitats sanitàries, de recursos humans i materials dels centres d’aten-
ció a la gent gran. Coordinarem el suport necessari per garantir la qualitat assistencial. 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant la creació d’aquest 
dispositiu i els indicadors.

  Acció nova, no inclosa al PAM.

 Aquesta mesura contribueix a complir l’ODS 3.

27/  Augment dels àpats a domicili i teleassistència reforçada
Ampliarem el servei d’àpats a domicili  per a persones grans o amb mobilitat reduïda i 
facilitarem l’accés a la teleassistència a persones majors de 75 anys per millorar la capa-
citat de prevenció i la cura de persones grans que viuen soles. 

Ja hem doblat el nombre d’àpats i hem crescut en 50 persones en teleassistència en  
3 mesos.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre d’àpats en 
relació a abans del confinament i el nombre de teleassistència en relació a abans 
del confinament.

  Acció nova que complementa les previstes al PAM.

 Ajuda a aconseguir els ODS 2, 3, 11, 12 i 16.

28/  Antenes, el Prat es mou contra la solitud 
Elaborarem un mapa d’envelliment, solitud i necessitats de cura a la ciutat del Prat per 
orientar la planificació dels serveis i equipaments de proximitat. Desplegarem el programa 
Antenes amb professionals i voluntaris per acompanyar les persones grans que viuen 
soles, afavorint els vincles comunitaris i la participació en activitats i alhora que serveix 
de “radar” per detectar situacions de vulnerabilitat.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el mapa (que haurà 
d’indicadors propis) i el desplegament del programa antenes.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Ajuda a aconseguir els ODS 1, 3, 10, 11 i 16
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29/  Col·laboració amb el Centre de dia 1er de Maig  
per lluitar contra la solitud
Col·laborar amb la COV per articular serveis i accions adreçades a les persones grans  
i lluitar contra l’aïllament després de la pandèmia, lluitar contra les pors

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant la creació del servei,  
i el nombre de persones ateses per a cada tipologia de servei.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM. 

 Ajuda a aconseguir els ODS 3, 4, 10, 11 i 16.

30/  Habitatges confortables i accessibles per persones grans
Realitzarem anualment adaptacions funcionals a la llar de persones grans detectades pels 
serveis socials o els serveis domiciliaris que ho necessitin per mantenir les persones el 
màxim de temps possible als seus domicilis amb qualitat de vida i autonomia. Promoure 
habitatges amb serveis per persones grans al Pla d’habitatge de la ciutat. 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre d’adapta-
cions funcionals, el nombre de llars amb actuacions d’adaptacions funcionals, el 
nombre de persones que poden continuar a la llar amb aquestes adaptacions, i el 
nombre d’habitatges amb serveis per a persones grans al Pla d’habitatge de la ciutat.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Ajuda a aconseguir els ODS 3, 9, 10, 11 i 16.

31/  Diagnòstic de noves solucions i suport a l’autonomia
Realitzarem anualment adaptacions funcionals a la llar de persones grans detectades pels 
serveis socials o els serveis domiciliaris que ho necessitin  per  mantenir les persones el 
màxim de temps possible als seus domicilis amb qualitat de vida i autonomia. Promoure 
habitatges amb serveis per persones grans al Pla d’habitatge de la ciutat. 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre d’adapta-
cions funcionals, el nombre de llars amb actuacions d’adaptacions funcionals, el 
nombre de persones que poden continuar a la llar amb aquestes adaptacions, i el 
nombre d’habitatges amb serveis per a persones grans al Pla d’habitatge de la ciutat.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Ajuda a aconseguir els ODS 3,9,10,11 i 16.

32/  Nou model de Servei d’Atenció domiciliària, 
les superilles socials
Millorarem el Serveis d’atenció domiciliària, diversificant-lo i promovent equips de proxi-
mitat, potenciant illes socials de cures amb equips de professionals qualificats que garan-
teixin qualitat i estabilitat del serveis i que treballin de manera integrada amb els serveis 
socials i amb l’entorn comunitari. Un SAD que afavoreixi la col·laboració amb els serveis 
de salut. 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre d’equips 
de proximitat, la seva organització per illes socials, el nombre de persones ateses, 
nombre de professionals contractats amb estabilitat laboral, nombre de col·labora-
cions entre els serveis i l’entorn comunitari, nombre de serveis amb col·laboració 
amb l’àmbit de salut.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Ajuda a aconseguir els ODS 3, 5, 8, 10, 11, 12 i 16.
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1.6. Ara més que mai, tenim cura  
de la nostra salut mental 
La salut mental és una dimensió essencial de la salut i és també un factor clau per a la qualitat de 
vida de les persones, les famílies i les comunitats. El context social, econòmic i polític que ens ha 
envoltat aquests darrers anys ha impactat en la salut mental de moltes persones i, la pandèmia i 
el confinament ha agreujat moltes situacions i els nivells d’angoixa de moltes persones que viuen 
a la ciutat. Impulsem l’Estratègia de Salut Mental Comunitària amb serveis i accions de promoció 
de la salut mental que ens permetin aprendre noves habilitats com la resiliència, per fer front a 
les adversitats i situacions complexes, individuals i familiars.

33/  Activa’t per la salut mental
Hem impulsat un nou servei d’atenció vinculat a l’Oficina Integral d’Atenció Social que 
s’inicia l’1 de juliol de 2020, que orientarà a la ciutadania sobre els serveis disponibles i 
opcions davant casos de trastorns mentals, fragilitat emocional i altres. També es refor-
çarem els especialistes en psicoteràpia dels serveis municipals i els espais grupals de 
benestar emocional.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant la creació del servei,  
i el nombre de persones ateses per a cada tipologia de servei.

  Acció nova que complementa les previstes al PAM.

 Ajuda a aconseguir els ODS 3, 4, 10, 11 i 16.

34/  Cooperació intermunicipal per la Salut Mental Comunitària
Per tal d’enfortir el treball en xarxa per a atendre millor les casuístiques de més complexi-
tat que requereixen intervenció professional social i sanitària, s’està valorant l’aplicabilitat 
i innovació d’altres models d’intervenció, de més proximitat i més treball interprofessional.  

Actualment, els Ajuntaments del Baix implicats en buscar i valorar noves maneres d’aten-
dre a les famílies són: Sant Just, Sant Boi, Sant Joan Despí, i el Prat

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Ajuda a aconseguir els ODS 3, 4, 10, 11 i 16.

35/  Suport emocional en el marc de la pandèmia del nou 
coronavirus i grups de dol per afrontar les pèrdues
Desenvoluparem accions de suport adreçades a la població general,  i específicament a 
adolescents i joves, per mitigar els conflictes emocionals derivats de les conseqüències 
de la COVID-19. Consistiran en un abordatge inicial de contenció per mitjans digitals i tele-
fònics, que es coordinarà amb els serveis públics de salut mental. Així mateix, impulsarem 
accions formatives per a professionals de l’àmbit social, sanitari, voluntariat i entitats per 
activar grups de dol, amb  professionals especialistes per situacions relacionades amb el 
covid 19 i altres situacions de pèrdua per malaltia o canvis vitals traumàtics.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre d’accions 
formatives, el nombre de persones ateses i el nombre de professionals participants 
dels diversos àmbits.

  Acció nova que complementa les previstes al PAM.

 Ajuda a aconseguir els ODS 3,4,5,10 i 16.
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36/  Campanya contra l’estigma en salut mental i de promoció 
dels serveis en aquest àmbit
Llençarem una campanya de ciutat, participada pels protagonistes, per sensibilitzar sobre 
la necessitat de promoure del benestar emocional i per lluita contra l’estigma que pateixen 
les persones amb malaltia mental, promovent millorar l’ acompanyament comunitari per 
la ciutadania en situació de fragilitat emocional. 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant la realització de la cam-
panya i els propis indicadors d’impacte de la campanya.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Ajuda a aconseguir els ODS 3,4,5,10,11 i 16.

37/  Ampliar i reforçar els serveis d’atenció  
a salut mental comunitària
Ampliarem els serveis de salut mental comunitària amb un nou contracte que inclou-
rà diversos serveis com l’ampliació d’hores de suport psicològic, dinamització de grups 
d’ajuda mútua. Farem suport al dol en coordinació amb el CSMA formant a professionals 
socials i sanitaris per poder conduir grups. 

Treballarem amb els serveis de salut per ampliar la capacitat del CSMIJ i CSMA.

A partir del programa ACTIVA’T s’aniran desplegant altres accions de promoció de ben-
estar emocional i atenció de suport en primera persona i en seguiment pels serveis es-
pecialitzats de salut mental.

-  Programes psicoeducatius per familiars i persones amb trastorns mentals, desenvo-
lupat pels serveis de salut mental públics de cada territori.

-  Programes de formació i apoderament Prospect per familiars, usuaris i professionals, 
impartits per voluntaris usuaris i familiars, i professionals.

-  Grups d’ajuda mútua (GAM) de familiars i persones amb experiència personal en salut 
mental, incorporats a les associacions i promoguts i acompanyats tant per la seva cre-
ació com per el seu desenvolupament a partir del projecte.

-  Formacions de persones voluntàries com a facilitadores de la formació PROSPECT i 
també en moderació de GAM.

  Acció nova no prevista al PAM.

 Ajuda a aconseguir els ODS 3, 4, 5, 10, 11 i 16.

1.7. Ara més que mai, equitat  
en la salut
Les administracions públiques han d’implementar els mitjans necessaris per  garantir l’absència 
de diferències evitables, injustes o irremeiables entre grups i persones que provoquin desigualtats 
en salut per raons d’edat, gènere, nivell socioeconòmic o qualsevol altre situació que limiti l’accés 
als recursos comunitaris de salut i d’assistència sanitària.

Després de la focalització dels recursos sanitaris en l’abordatge de la crisi de la COVID-19, s’ha de rever-
tir la desatenció dels darrers mesos a la resta de problemes de salut de la població, cal enfortir el sistema 
per disminuir les llistes d’espera i garantir la qualitat assistencial, incloent l’àmbit de la salut mental.

Els objectius de les mesures plantejades són garantir que cap col·lectiu o persona individual 
quedi exclòs del sistema comunitari de salut, millorar la coordinació dels recursos sanitaris i 
assistencials de la ciutat, actualitzar els plans de contingència i preveure recursos per abordar 
una possible nova crisi sanitària, reforçar els programes de vigilància i control sanitaris i els de  
vigilància mediambiental i ampliar els recursos d’atenció a la salut mental.
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38/  Dispositiu de seguiment sanitari de col·lectius  
i persones vulnerables
Implementarem un dispositiu de seguiment sanitari de col·lectius i persones vulnerables,  
en coordinació amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya,  per detectar de forma precoç 
problemes de salut i reorientar els recursos i  les accions  necessàries per abordar-los.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant la creació del dispositiu.

  Acció nova, no prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix a complir l’ODS 3.

39/  Comissió de seguiment del sistema sanitari
Formalitzarem un òrgan de seguiment interadministratiu amb la participació del CatSalut, 
els responsables d’atenció primària de l’ICS i la direcció de l’Hospital de Bellvitge per 
coordinar els recursos i les accions de salut adreçades a la població del Prat.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant la creació de la junta.

  Acció nova no prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix a complir l’ODS 3.

40/  Observatori local per a la qualitat dels serveis sanitaris
Posarem en marxa l’Observatori local, lligat al Consell Municipal de Salut, per fer un se-
guiment dels recursos i l’accessibilitat de la ciutadania als serveis sanitaris, tant d’atenció 
primària com d’atenció especialitzada i hospitalària.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant l’edició de l’informe 
anual de l’observatori.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix a complir l’ODS 3.

41/  Actualització del pla local d’emergència sanitària
Actualitzarem el Pla local d’emergència sanitària recollint tota la experiència adquirida 
en l’abordatge de la crisi sanitària del COVID-19 i preveient els recursos necessaris per 
fer front a un possible brot.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant l’actualització del pla.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix a complir l’ODS 3.

42/  Campanya de vigilància i control d’establiments  
en el marc del COVID-19
Hem creat un protocol i una campanya de vigilància i control d’establiments minoristes, 
de restauració i de mercats no sedentaris focalitzat al compliment de les mesures sanità-
ries de prevenció del COVID-19, que s’executarà tenint en compte les mesures de suport 
establertes al punt 50.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant la creació de la cam-
panya i el nombre d’establiments visitats i assessorats.

  Acció nova no prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix a complir l’ODS 3.
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NOVA 43/ Reactivació de la prescripció social en salut 
Reprendrem al setembre la prescripció social en salut, recuperant el mapa d’actius de 
la ciutat, incloent els serveis de les entitats, del municipi i altres actius que té El Prat per 
la millora del benestar i la salut de la ciutadania. Treballarem en comunicació per tal de 
donar a conèixer els recursos i amb els professionals implicats en la xarxa d’atenció per 
tal d’afavorir cricuits i prescripció. 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant l´´us de la prescripció 
social i el nombre d’actius incorporats.  

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix a complir l’ODS 3.

1.8. Ara més que mai, promovem 
l’activitat física i l’esport
La pràctica d’activitat física ha adquirit una gran rellevància durant la crisi sanitària del COVID-19, 
ha ajudat al benestar físic i emocional durant les fases més dures de confinament i ha estat fona-
mental durant el procés de desescalada. 

La pràctica d’activitat física i la reducció del  sedentarisme són factors que, a més de tenir una 
influència positiva en la millora de la salut de les persones, esdevenen un factor socialitzador i 
cohesionador de primera magnitud. D’altre banda, l’activitat física i l’esport configuren un sector 
econòmic que precisa suport per a la seva reactivació i adaptació a la nova realitat que s’esdevé.

Els objectius de les mesures proposades són promocionar i facilitar la pràctica d’activitat física i 
esport saludable per a tothom, garantir la pràctica esportiva amb les màximes garanties sanitàries 
i de seguretat, i donar suport al sector esportiu per enfrontar la nova realitat social i econòmica.

44/  Programa “Activa’t” a l’espai públic 
 i als equipaments municipals
Programarem activitats físiques dirigides gratuïtes a l’aire lliure, a l’espai públic i als equi-
paments esportius municipals, amb totes les garanties de seguretat sanitàries.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant la creació del servei, 
el nombre d’activitats realitzades i el nombre de persones participants.

  Acció nova que complementa les previstes al PAM.

 Aquesta mesura contribueix a complir els ODS 3 i 11.

45/  Pla de reobertura d’instal·lacions esportives  
amb noves mesures sanitàries
Hem elaborat un Pla de reobertura d’instal·lacions esportives municipals que inclou les 
adaptacions precises per garantir el compliment de les mesures sanitàries preventives 
davant la COVID-19 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant la reobertura dels cen-
tres i el nombre de persones usuàries que en faran ús en els propers mesos.

  Acció nova no prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix a complir els ODS 3 i 11.
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46/  Impuls de caminades i activitats pels espais naturals
Programarem activitats físiques a l’aire lliure, que promoguin el gaudi de la natura i els 
espais naturals, implicant a les entitats

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant, el nombre d’activitats 
realitzades i el nombre de persones participants.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix a complir els ODS 3 i 11.

47/  Reactivació del teixit associatiu esportiu:  
Portes Obertes a les entitats
Durant caps de setmana de juny, les entitats amb escoles esportives ofereixen a la ciu-
tadania activitats de promoció i lliure accés per donar a conèixer el seu funcionament. 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el número de famílies 
participants en les diferents activitats.

  Acció nova no prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix a complir els ODS 3 i 11.

48/  Reactivació de la pràctica esportiva generalitzada: 
promoció d’abonaments i cursets als centres  
esportius municipals
Campanya de ciutat específica per a la promoció de la reactivació de l’activitat física i 
l’esport entre tota la ciutadania, fent especial atenció a les activitats i serveis dels com-
plexos esportius municipals. 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el número de noves 
altes als serveis muncipals.

  Acció nova no prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix a complir els ODS 3 i 11.

49/ Reactivació del l’esport escolar: centres de Primària
Creació de taules de treball entre Educació, equips directius i AMPA/AFA de les escoles 
i Esports per fomentar la reactivació de l’activitat esportiva en horari extraescolar.

Creació d’una única campanya de publicitat i promoció de les activitats de les escoles a 
nivell municipal, amb una oferta bàsica comuna i de qualitat.

Creació d’un espai formatiu, gairebé d’obligat compliment, per a tots els tècnics/ques que 
imparteixin les sessions d’activitat física a les escoles de primària.

Reformulació de les normatives de Jocs Esportius Escolars per fomentar la pràctica més 
poliesportiva.

Reforma de les pistes poliesportives escolars amb paviments de qualitat i amb marcatges 
que permetin la pràctica de disciplines més diverses i polivalents.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el número d’inscrits a 
les activitats esportives organitzades per les AMPA/AFA i número d’inscrits ens els 
Jocs Esportius Escolars.

   L’acció global de reactivació no estava prevista al PAM. La remodelació de les pistes 
poliesportives dels centres educatius sí.

 Acció nova no prevista al PAM

 Aquesta mesura contribueix a complir els ODS 3 i 11.
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50/  Reactivació de l’esport jove: centres de Secundària 
(reactivació del Club Esport Jove) – durant el curs escolar
Creació d’un grup motor amb els referents d’Educació Física dels instituts, Educació i Es-
ports per fomentar la reactivació de l’activitat esportiva en horari extraescolar dels joves. 

Promoció específica dins dels centres del Club Esport Jove, per fomentar tant la partici-
pació com la proposta de les activitats del club.

Creació de grups d’alumnes a cada un dels instituts per a l’anàlisi, disseny i promoció de 
les activitats del Club Esport Jove.

Coordinació amb els centres per a la implementació d’activitats del CEJ als propis instituts, 
obertes a tots els joves i en horaris més atractius per el col·lectiu.

Dinamització des dels grups motors dels tallers trimestrals i sortides mensuals.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el número d’inscrits i 
participants en les activitats del Club Esport Jove.

  Acció nova no prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix a complir els ODS 3 i 11.

51/ Reactivació de l’esport jove: durant l’estiu
Oferta gratuïta d’activitats físico-esportives obertes a tots els joves de la ciutat, durant els 
mesos de juliol, agost i setembre.

Promoció d’activitats dinamitzades a l’entorn de la platja del Prat (nàutiques, volei i ten-
nis platja, salting), al CEM Estruch (zona de futbol), a la calistènia del Parc Nou i als patis 
oberts de les escoles.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el número d’inscrits a 
cada una de les activitats programades.

  Acció nova no prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix a complir els ODS 3 i 11.

1.9. Ara més que mai, una ciutadania 
activa i enxarxada
La nostra ciutat desenvolupa des de fa molt de temps una política pública que mira de promou-
re una ciutadania activa, crítica, enxarxada i compromesa amb la seva comunitat. La situació 
d’emergència que hem viscut ha posat de relleu com d’important és comptar amb un veïnat 
solidari, disposat a exercir el suport mutu, i organitzat en un teixit cívic i associatiu actiu. La crisi 
econòmica i social que patim requerirà del compromís i del foment d’aquest gran capital social 
de la nostra ciutat.

52/  Millora del Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Hem augmentat les hores d’atenció psicològica de les dues psicòlogues del SIAD, donada 
la situació de vulnerabilitat de les dones en situació de patir violència masclista en l’actual 
context, per tal de poder donar resposta a l’augment de demandes.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre dones ateses 
i el nombre d’atencions realitzades.

  Acció nova no prevista al PAM.

 Aquesta acció ajuda a assolir l’ODS 5.
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53/  Pla de suport a la reactivació del teixit associatiu, esportiu  
i cultural del municipi 
Durem a terme una anàlisi de totes les entitats i associacions pratenques, dels àmbits 
ciutadà, esportiu, i cultural, amb l’objecte d’identificar les necessitats i dificultats per tal 
de poder plantejar un pla de suport específic. Els prestarem acompanyament i suport per 
tal de superar la crisi i que segueixin sent un motor de la vida social i cultural de la ciutat, 
fomentant les relacions i vincles entre la nostra comunitat.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant la creació del pla, el 
nombre d’ajuts i assessoraments realitzats.

  Acció nova no prevista al PAM.

 Aquesta acció ajuda a assolir l’ODS 10.

54/  Pla de suport a les entitats 
A partir de la diagnosi d’entitats es determinarà un pla d’acció, que entre d’altres recull la 
subvenció extraordinària de reactivació de les entitats.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant la realització de la con-
vocatòria de subvenció i el nombre d’entitats que s’hi presentin

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Aquesta acció ajuda a assolir l’ODS 10.

55/  Impuls de l’acció voluntària a les entitats  
i facilitar espais de trobada.
Campanyes i accions per captar i fidelitzar voluntaris a projectes de la ciutat a través del 
Punt de Voluntariat i altres suports des del programa de Participació. Facilitar espais per 
actuacions de les entitats i la ciutadania a través d’equipaments municipals.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre d’accions  
i de voluntaris

  Acció nova no prevista al PAM.

 Aquesta acció ajuda a assolir l’ODS 10.

56/  Visibilitat de les actuacions del teixit associatiu 
Incorporació a la web de l’estratègia de reconstrucció de les actuacions dutes a terme 
per les entitats

El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre d’entittats que 
incorpoin actuacions i el nombre d’aquestes.

  Acció nova no prevista al PAM.

 Aquesta acció ajuda a assolir l’ODS 10.
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1.10. Ara més que mai, una comunitat 
compromesa amb l’educació i la 
cultura
L’educació i la cultura juguen un paper clau en la construcció del Prat que volem. En aquests 
moments complicats, és important mantenir el compromís amb una educació pública de quali-
tat per a tot l’alumnat de la nostra ciutat i estar al costat d’una cultura sense la qual seríem una 
societat més trista, menys crítica i en definitiva menys emancipada. Ara més que mai, creiem en 
l’educació i la cultura com a eines de transformació social.

57/  Col·laboració amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat per donar resposta  a les necessitats d’espais 
per a l’escolarització durant el curs 2020/2021 
Identificarem conjuntament amb els centres educatius i els Serveis Territorials del De-
partament d’Educació, les necessitats d’espais per desenvolupar l’ activitat educativa 
presencial en el marc de les noves mesures de protecció definides arran de la pandèmia. 
Identificades aquestes necessitats, cercarem amb els diferents departaments municipals, 
els possibles espais municipals en situació i condicions de poder ser cedits per assegu-
rar la plena escolarització dels infants i joves del Prat d’acord amb les instruccions del 
Departament d’Educació.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre d’espais 
cedits i el nombre d’alumnat atès.

  Acció nova no prevista al PAM.

 Aquesta acció ajuda a assolir l’ODS 4.

58/  Obertura dels centres educatius de secundària en horari  
no lectiu per a la realització d’activitats extraescolars
Promourem als instituts de la ciutat el desenvolupament d’activitats extraescolars, orga-
nitzades  per les AMPA/AFA, i el teixit cultural i esportiu de la ciutat. Aquesta acció es 
durà a terme en el cas que a l’ inici del nou curs escolar 2020-21, els espais habituals dels 
centres educatius de primària, centres esportius  i altres,  no siguin suficients degut a la 
normativa sanitària de prevenció de contagis del COVID-19 que determini noves ràtios i 
metres de distanciaments entre alumnes.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre d’espais 
utilitzats, el nombre d’activitats realitzades i el nombre d’entitats participants.

  Acció nova no prevista al PAM. 

 Aquesta acció ajuda a assolir l’ODS 4.
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59/  Suport a les activitats complementàries  
dels centres educatius
En l’àmbit de l’ Educació i equitat , s’obrirà una nova línia d’ajuts a tots els centres educa-
tius adreçada als infants i adolescents més vulnerables o de famílies amb escassa capa-
citat econòmica per fer front a les despeses de les activitats complementàries (sortides 
pedagògiques i colònies bàsicament) 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà en la convocatòria i execució de 
la convocatòria de subvenció.

  Acció nova no prevista al PAM.

 Aquesta acció ajuda a assolir l’ODS 1, 3, 4, 5 i 10.

60/ Projecte Noves Oportunitats Educatives
Desenvolupament del projecte de noves oportunitats educatives (NOE), per tal d’oferir 
oportunitats formatives per als joves i reduir l’abandonament escolar prematur i acompa-
nyament en la recerca de feina (amb el suport referent ocupació juvenil)

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà en la posada en marxa del projec-
tes i el nombre de joves que hi participin.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Aquesta acció ajuda a assolir l’ODS 4, 5 i 10.

61/  Impuls del Serveis Comunitàris i els projectes 
d’Aprenentatge Servei (ApS)
Impulsar el desenvolupament de projectes de Servei Comunitari i d’Aprenentatge Servei 
als centres educatius, una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de 
servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen 
tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

L’aprenentatge servei és un projecte educatiu amb utilitat social.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà en la posada en marxa de projectes 
i el nombre de joves que hi participin.

  Acció nova no prevista al PAM.

 Aquesta acció ajuda a assolir l’ODS 4 i 5.

62/ Pla de reactivació cultural, pel període juny-desembre
La cultura, com element cohesionador de ciutat i generadora de vincles comunitaris.  
Foment de les oportunitats i dels drets culturals per a tothom . Programació d’actes cultu-
rals i d’arts escèniques majoritàriament a l’espai públic, i també als equipaments culturals, 
comptant amb la participació del teixit cultural i associatiu sempre que sigui possible.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà en la posada en marxa de les 
diferents propostes.

  Acció nova no prevista al PAM.

 Aquesta acció ajuda a assolir l’ODS 4 i 5.

NOVA
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2.1. Ara més que mai, una administració 
al costat de la ciutadania i del teixit 
productiu
Volem fer del Prat un lloc fàcil per als negocis, constituint un punt de contacte directe, específic i 
diferenciat per a l’activitat econòmica de la ciutat, en el qual es concentrarà un conjunt de serveis 
de valor afegit per a les empreses i les persones emprenedores. Busquem impulsar projectes 
de creació de riquesa, talent i llocs de treball de qualitat, fomentar l’emprenedoria mitjançant la 
viabilitat, reorientació i reactivació econòmica i estratègica del model de negoci a curt i mig ter-
mini. Busquem enfortir el sector  comercial de la ciutat fomentant les dinàmiques de concertació 
entre l’administració i el sector comercial i establint les línies estratègiques per assolir-lo, des de 
la gestió i innovació fins la transformació digital (tauletes, maquinari, programari, pantalles, APP, 
assistència tècnica, formació tècnica, etc.). o el màrqueting

63/  Oficina d’Atenció a l’Empresa
Impulsarem i reforçarem el servei de finestreta única empresarial com a punt d’atenció i 
acompanyament per respondre a les necessitats de les empreses locals i internacionals 
i de les persones emprenedores. Agilitzarem la relació entre la comunitat empresarial i 
l’Ajuntament.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre d’atencions 
realitzades, el nombre de persones emprenedores ateses, el nombre d’empreses 
ateses, el nombre de nous expedients tramitats, el nombre de noves activitats eco-
nòmiques establertes al municipi per sectors, per dimensió jurídica, pel projecte i pel 
nombre de treballadors/ores i pel percentatge de resolucions realitzades en relació 
al total.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix assolir els ODS 5, 8, 9 i 12.

64/  Serveis “El Prat emprèn”
Reforçarem els serveis d’acompanyament per a projectes de nova emprenedoria i d’au-
toocupació, treballant de manera especial en el suport a la consolidació de negocis i ac-
tivitats i la gestió del  talent. Reforçarem l’acompanyament en la constitució d’empreses, 
la transmissió empresarial, el finançament, la informació i l’acompanyament en tràmits 
municipals, la gestió del talent i la cerca de localitzacions a la nostra ciutat. Apostarem 
per la generació de projectes d’economia social i cooperativa, especialment en l’àmbit 
dels serveis a les persones i de l’economia circular. 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de plans 
d’empresa en relació amb persones emprenedores ateses, el nombre de serveis 
d’informació i consultes d’emprenedors per tècnic/a, el nombre de serveis d’infor-
mació + consultes d’empreses per tècnic, el nombre de persones usuàries de sen-
sibilització i formació en relació amb els usuaris potencials, el nombre d’empreses 
creades i llocs de treball per sectors, per dimensió jurídica, pel projecte i pel nombre 
de treballadors/ores i pel nombre de casos d’èxit programa Reempresa, i el nombre 
d’intermediacions laborals realitzades.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix assolir els ODS 5, 8, 9 i 12.
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65/  Oficina tècnica de comerç
Crearem l’Oficina Tècnica de Comerç adreçada a desplegar el Pla estratègic de comerç 
2019-2025, centrat essencialment en ajudar al comerç local a encarar els nous reptes 
que li planteja una realitat complexa i en continua transformació. L’oficina retrà comptes 
al teixit comercial de la ciutat. 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre d’atencions 
realitzades en el sector comerç, el nombre d’activitats de dinamització, i el nombre 
de participants en accions formatives en relació amb els potencials participants.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix assolir els ODS 8, 9 i 12.

2.2. Ara més que mai, impulsem 
l’ocupació
El següent conjunt de mesures estan dirigides a donar suport a les persones treballadores que 
s’han vist afectades econòmicament i als col·lectius en major situació de risc. Es tracta de pal·li-
ar les afectacions produïdes per la COVID-19 en l’àmbit de l’ocupació, de reforçar les polítiques 
actives d’ocupació en col·laboració directa amb el sector privat mitjançant formules que impulsin 
la creació de llocs de treball a les empreses, amb projectes de governança, mesures i iniciatives 
al sector públic. Promoure la contractació de persones en situació d’atur per oferir-los-hi noves 
oportunitats laborals, i reforçar el paper estratègic de l’Ajuntament per contribuir al desenvolupa-
ment econòmic, al foment de l’ocupació i al benestar de la ciutadania, des de l’aposta pel diàleg 
social com a mètode de concertació de polítiques amb els agents socials i econòmics de la ciutat.

La nostra aposta estratègica és el treball digne. I per això des de l’Ajuntament facilitem i posem a 
disposició un conjunt d’eines i instruments per aconseguir un model productiu compromès amb 
el medi ambient, sustentat en ocupació de qualitat i amb drets, en la igualtat d’oportunitats i no 
discriminació, que aposta per sectors diversificats, dinàmics, amb R+D+I, formació i qualificació 
professional que permeti satisfer les necessitats materials de les persones i la societat.

66/  Pla per a la reactivació de l’ocupació
Impulsarem la intermediació laboral amb la finalitat d’ajustar el servei a la situació actual, 
incidint en la identificació d’empreses i sectors productius tractors i generadors d’ocu-
pació a la comarca, el disseny de plataformes exprés per a l’ocupació i la inserció laboral 
i la relació sòlida i permanent amb les empreses.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de persones 
ateses en relació al total de persones aturades del municipi, el nombre d’empre-
ses contactades per sectors/dimensió jurídica/projecte/nº de treballadors/ores, el 
nombre de persones participants en accions de capacitació i professionalització, el 
nombre d’actuacions d’interrelació entre les persones i les empreses, el nombre de 
persones inserides, i el nombre d‘empreses contractants.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix a assolir els ODS 5, 8, 10 i 17.
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67/  Ampliar el Pla de Reactivació de l’Ocupació –  
Programa d’orientació i formació professional  
per a persones afectades per ERTO
Reforçarem el Pla de Reactivació de l’Ocupació amb el foment de l’orientació i la formació 
per afrontar la necessitat de qualificar a les persones treballadores i facilitar la seva recon-
versió, per tal de poder  donar una resposta ràpida a nous sectors emergents i sectors pro-
ductius tractors, generadors d’ocupació i dels quals s’espera una ràpida transformació .

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de perso-
nes ateses en relació al total de persones en situació d’ERTO al municipi, el nombre 
d’empreses contactades per sectors/dimensió jurídica/projecte/nº de treballadors/
ores, el nombre de persones participants en accions de capacitació i professiona-
lització, el nombre d’actuacions d’interrelació entre les persones i les empreses, 
el nombre de persones inserides, i el nombre d‘empreses contractants.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM

 Aquesta mesura contribueix als ODS: 1, 5, 8, 10.

68/  Programes d’impuls de l’ocupació
Impulsarem plans d’ocupació d’urgència social (POUS), desenvoluparem el projecte JO 
PUC i impulsarem plans d’ocupació, per tal d’atendre les persones afectades per l’atur 
creixent i facilitar la seva inserció laboral, amb perspectiva de gènere i atenent la realitat 
específica de joves, majors de 45 anys, persones aturades de llarga i molt llarga durada, 
persones amb discapacitat i d’altres col·lectius en situació de vulnerabilitat social.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de persones 
inserides, i el nombre de persones beneficiaries de POUS que accedeixen a una 
prestació o a la jubilació.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix a assolir els ODS 5, 8 i 10.

69/  Nova cartera de formació en sectors estratègics
Reforçarem l’oferta formativa en àmbits estratègics per a persones en situació d’atur, 
treballadors i treballadores en actiu i persones emprenedores, així com en els sectors 
identificats amb més oportunitats d’ocupació.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de cursos 
realitzats, el nombre de persones participants, el nombre d’insercions en relació al 
total de participants, i el grau de valoració de les persones participants.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix a assolir els ODS 5 i 8.

NOVA
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70/  Nou impuls a sectors estratègics –  
Programa Treball, Talent i Tecnologia
Posarem en marxa un programa per a la promoció de  les empreses del sector de la logís-
tica i de la seva cadena de valor amb l’objectiu de millorar la capacitació competencial i 
la retenció de talent com a factor clau de l’ocupació i de la reactivació econòmica basada 
en l’impuls a la tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de les persones i 
les empreses

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de cursos 
realitzats, el nombre de persones participants, el nombre d’agents participants, el 
nombre de contractacions en relació al total de participants, el nombre de persones 
participants que millorin el seu grau de digitalització, la inserció sobre el total dels 
participant i el grau de valoració de les persones participants.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM

 Aquesta mesura contribueix als ODS: 1,8,9 i 10

71/  Foment de l’ocupació juvenil
Impulsarem la figura del referent d’ocupació juvenil, impulsant un treball conjunt amb els 
instituts i els agents econòmics i socials per potenciar la inserció laboral dels i les joves. 
Una de les conseqüències de la pandèmia està sent l’increment de l’atur. Una situació 
que s’agreuja entre el jovent.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de joves en 
seguiment i el nombre d’actuacions desenvolupades

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix a assolir els ODS 8 i 10.

72/  Escola de noves oportunitats
Posarem en marxar un projecte de noves oportunitats per aconseguir que els i les joves 
que ni estudien ni troben feina a causa de la seva baixa qualificació laboral puguin for-
mar-se i millorar les oportunitats per accedir al mercat de treball. En context de crisi eco-
nòmica i social que ha agreujat la pandèmia del COVID està provocant de forma general 
un augment de l’atur i dificultats en el seguiment dels processos educatius i de formació. 
Aquesta situació s’agreuja entre els sectors de població de joves  més vulnerables.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre d’alumnat 
que participa en les diferents actuacions del projecte.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix a assolir els ODS 4 i 8.

73/ Programes d’impuls de l’ocupació per a persones migrades
Impulsarem plans d’ocupació d’urgència social (POUS) adreçats a persones migrades per 
què puguin obtenir un permís de residència  i afavorir la seva integració al mercat laboral

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de selecci-
onades sobre el total de les candidates, el nombre de resolucions de permisos de 
residència, el nombre de contractes realitzats i la inserció sobre el total dels partici-
pants

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM

 Aquesta mesura contribueix als ODS: 1, 8 i 10

NOVA
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74/ Projecte d’impuls a la Formació Professional Dual
Posarem en marxa una línia d’ajuts a empreses que contractin alumnes provinents de 
l’FP Dual amb l’objectiu d’establir un pont entre el món educatiu i el teixit empresarial del 
municipi 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre d’empreses 
que sol·licitin l’ajut per sectors/dimensió jurídica/projecte/nº de treballadors/ores,  
el nombre de persones contractades, el pressupost executat/ajut i el nombre de 
convenis de pràctiques aconseguits

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM

 Aquesta mesura contribueix als ODS: 4, 8, 10 i 17

2.3. Ara més que mai, reactivem les 
nostres empreses i el nostre comerç
Tot seguit s’articula un paquet de mesures de suport econòmic i d’estructura per a les empreses 
de la ciutat amb els següents objectius: mitigar l’impacte econòmic de la COVID 19 a les micro-
empreses del Prat, fomentar l’emprenedoria al municipi en condicions de viabilitat econòmica, 
generar sinèrgies entre l’Ajuntament i les PIMES de la ciutat per facilitar l’accés a la contractació 
pública en condicions de plena transparència segons normativa de la UE, i dissenyar i consoli-
dar un sistema de governança amb la xarxa de polígons industrials de la ciutat per a impulsar, 
modernitzar i identificar nous sistemes productius tractors d’ocupació sostenible i de qualitat. 
Totes les mesures es definiran, dissenyaran i coordinaran amb els agents socials i econòmics 
més representatius.

75/  Fons de Reactivació Empresarial 
Estem impulsant un bo per aixecar la persiana de 250 euros i una ajuda de fins a 100 euros 
per mantenir el negoci obert per a activitats que havien hagut de tancar durant la crisi.  
Impulsem un suport econòmic per a l’inici d’una nova activitat per a persones físiques 
en situació d’atur, un  protocol per a PIMES per a facilitar el seu accés a la contractació 
pública local i una campanya de promoció per al foment del consum i la compra de proxi-
mitat en el sector d’oci local - restauració i comerç- en condicions de confiança, seguretat 
alimentària i sanitària. 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de bons 
d’aixecada de persiana concedits, el nombre d’ajuts al manteniment de l’activitat, 
el nombre d’ajuts Prat Emprèn: subvencions de suport a l’iniciï de nova activitat 
econòmica, el pressupost executat/ajut , i el nombre de participants a la campanya 
publicitària del Prat Ràdio.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix a assolir els ODS 5 i 8.

NOVA
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76/  Suport a la contractació
Desenvoluparem mesures adreçades a donar suport al manteniment de llocs de treball, 
orientació i acompanyament a les persones i establir incentius per a les empreses adre-
çats al foment de l’ocupació. En aquest sentit, atorgarem ajuts econòmics d’entre 1.000 i 
5.000 euros (segons tipus de contracte i col·lectiu contractat i fomentant la contractació 
indefinida) a les empreses per a la contractació de persones en situació d’atur.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre d’empreses 
amb ajuts per sectors/dimensió jurídica/projecte/nº de treballadors/ores, el nombre 
de persones contractades, el nombre de persones vulnerables contractades en re-
lació al total, i el nombre de contractes indefinits en relació al total.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix als ODS treball 5, 8 i 10.

77/  Oficina Tècnica per a la reactivació dels polígons  
d’Activitat Econòmica 
Dissenyarem un sistema de governança que permeti identificar i agilitzar els canals per-
tinents d’interlocució de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i els diversos polígons 
d’activitat econòmica de la ciutat. Impulsarem una xarxa d’empreses socialment respon-
sables en coherència als Objectius de l’Agenda 2030 i identificarem els sectors productius 
motors de models productius innovadors, sostenibles i generadors d’ocupació de qualitat 
a partir de projectes de noves inversions i inversions empresarials, del Pla de reactivació 
per a l’Ocupació i del Pacte per un nou impuls econòmic i social del Baix Llobregat. De-
senvoluparem projectes dels àmbits de l’ocupació, la transició energètica, la mobilitat, la 
simbiosi industrial i la Responsabilitat Social Corporativa en col·laboració amb els agents 
socials i econòmics més representatius del territori.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre empreses/
polígon/sectors/dimensió, el nombre d’empreses de la Xarxa RSC/sectors/dimensió/
projecte, el nombre d’empreses en projecte inversió o reinversió/sectors/dimensió, 
el pressupost executat/ajut i els sectors motors identificats

  Acció nova que complementa les previstes al PAM.

 Aquesta mesura contribueix a assolir els ODS 8, 9, 11, 12 i 17.

78/  Reforç de l’Oficina Tècnica de reactivació dels polígons 
d’Activitat Econòmica
Impulsarem l’Oficina Tècnica de reactivació dels polígons d’Activitat Econòmica com uni-
tat específica de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic amb vocació d’esdevenir: 

- Intercanviador d’informació i relacions entre l’Ajuntament i els polígons
- Promotor de les polítiques municipals adreçades als polígons
-  Referent (titular competencial) de les relacions amb l’associacionisme empresarial i fu-

tures APEU’s
-  Gestor de programes i projectes que es desenvolupin en àmbit de comú acord amb 

polígons

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre empreses/
polígon/sectors/dimensió, el nombre d’empreses de la Xarxa RSC/sectors/dimensió/
projecte, el nombre d’empreses en projecte inversió o reinversió/sectors/dimensió, 
el nombre d’empreses col·laboradores en projectes en l’àmbit de l’ocupació de qua-
litat, el pressupost executat/ajut, els sectors motors identificats

  Acció nova no prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix als ODS: 8, 9, 10, 12 i 17 

NOVA
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79/  Nou impuls a la contractació – Manteniment de llocs  
de treball
Posarem en marxa un programa d’ajuts per a les microempreses, pimes, autònoms i 
organitzacions d’economia social i solidària del municipi per al manteniment de llocs de 
treball de persones afectades per ERTO 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre d’empreses 
i persones autònomes que sol·licitin l’ajut per sectors/dimensió jurídica/projecte/
nº de treballadors/ores,  el nombre de persones amb manteniment del seu lloc de 
treball i el pressupost executat/ajut.

  Acció nova no prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix als ODS: 1, 8 i 10

80/ Pla de dinamització de locals buits
Impulsarem la recuperació i ocupació productiva de locals buits o en desús, per tal de 
pal·liar el deteriorament dels barris i de convertir-los en actius que dinamitzin l’economia 
i la vida urbana 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant l’elaboració de la di-
agnosi i identificació dels locals buits,  el nombre d’entitats i fundacions que col·la-
borin en la recerca de projectes que tinguin implementació als barris i el nombre de 
locals recuperats

  Acció nova no prevista al PAM.

  ODS: fi de la pobresa (1); promoure el benestar (3); treball digne i creixement econò-
mic (8); indústria, innovació i infraestructures (9); reducció de les desigualtats (10); 
ciutats i comunitats sostenibles (11)

81/  Programa de dinamització per incentivar el consum  
al comerç i la restauració locals
Fomentarem actuacions  de dinamització  que incentivin  el  consum al comerç i la res-
tauració local per contrarestar les conseqüències de la covid-19 en el sector. 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de vals o 
targetes moneder donats i el nombre de comerços adherits a la campanya

  Acció nova no prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix als ODS: 8 i 12 

82/ Pla de millora del Mercat municipal
Posarem en marxa un pla de millora de les instal·lacions del Mercat municipal i recupe-
ració de les activitats de dinamització comercial adreçades a incentivar el consum físic 
i on line 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre noves lici-
tacions de parades per activitat, el nombre d’activitats de dinamització realitzades 
al Mercat, implementació de wifi i ubicació de l’espai picking

  Acció nova no prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix als ODS: 8, 9 i 12 
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83/  Professionalització del sector de la restauració  
– Projecte el Prat Degusta’l
Desenvoluparem la prestació de servei en assessorament gastronòmic per a l’adhesió a 
la Xarxa de qualitat el Prat Degusta’l d’establiments de restauració que treballen els pro-
ductes locals i en compliment dels ODS que permetin accedir al compromís BIOSPHERE 
de sostenibilitat turística. 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de el nom-
bre d’establiments locals que treballin amb el compromís Biosphere i el nombre 
d’assessoraments realitzats 

  Acció nova no prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix als ODS: 8 i 12  

84/ El Prat Covid Safe 
Subministrarem kits d’EPIs de reinici de l’activitat per als establiments comercials, de 
restauració i serveis afectats pel tancament de l’activitat arran de la declaració de l’estat 
d’alarma, tot potenciant l’acord de compra amb proveïdors locals, impulsarem les con-
dicions d’obertura post Covid19 de les empreses, comerços i serveis de la ciutat amb 
garanties de seguretat a partir de la formació grupal en línia i l’assessorament  individual 
on-line en matèria de prevenció i seguretat i facilitarem la possibilitat d’auditories de qua-
litat en matèria de prevenció i sanitàries pots Covid19 per aquelles empreses, comerços 
i serveis que així ho considerin. 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de kits 
d’EPIS distribuïts, el nombre de participants acció formativa/perfil/sector, el grau 
de satisfacció de l’acció formativa, les tutories sol·licitades i el nombre de derivacions 
a auditories.

  Acció nova no prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix a assolir els ODS 3 i 8.

85/ Pla de millora de la sostenibilitat
Desenvolupament de diversos programes integrals que avancen en la millora de la sos-
tenibilitat i de l’eficiència energètica i que promouen, simultàniament, la reconversió de 
sectors estratègics

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre d’empreses 
per sectors/dimensió jurídica/projecte/nº de treballadors/ores participants en pro-
jectes transició energètica i de dinamització de la mobilitat

  Acció nova no prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix als ODS: 8, 9 i 12 
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3.1. Ara més que mai, impulsem  
la transició ecològica com  
una oportunitat
La crisi de la covid-19 no ens pot fer oblidar l’emergència climàtica perquè, un cop haguem acon-
seguit trobar una vacuna contra el coronavirus, persistirà una amenaça encara més greu contra 
la vida al planeta com és el canvi climàtic. La recuperació econòmica i social ha de ser una 
recuperació verda. Això és necessari per preservar la vida al planeta. Però suposa també una 
oportunitat: per transformar les nostres formes de produir i consumir, cal innovar i obrir nous 
camps d’oportunitat. En definitiva, noves fonts d’activitat econòmica sostenible i d’ocupació de 
qualitat i amb futur.

86/  Aprovació de la declaració d’emergència climàtica  
de la ciutat del Prat de Llobregat
Presentarem al Ple i desplegarem una declaració d’emergència climàtica, que ha de ser 
el marc que agrupi totes les accions per impulsar una transició ecològica a la ciutat que 
generi noves oportunitats de reactivació econòmica i, alhora, permeti impulsar una me-
tròpolis més resilient a grans crisis com la climàtica.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant l’elaboració i aprovació 
de la declaració, el nombre de mesures realitzades, que seran objecte d’una eina de 
seguiment pròpia.

  Acció prevista al PAM.

 Ajuda a complir el conjunt dels ODS (de l’1 al 17).

87/  Assessorament energètic ciutadà i obertura  
de la Casa de l’Energia
Hem posat en marxa l’assessorament a la ciutadania i als comerços per tal d’adequar la 
contractació energètica a les necessitats de cadascun dels consums i reduir així la factura 
elèctrica, sobretot en temps de crisi.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de llars i 
comerços assessorats.

  Acció nova que complementa les previstes al PAM.

 La proposta Ajuda a complir els ODS 1, 7, 10, 11 i 13

88/ Eines per la rehabilitació
Estem desplegant una serie d’instruments per afavorir la rehabilitació energètica. Des de 
la Casa de l’Energia acompanyem a la comunitat de veïns i veïnes en la tramitació de les 
línies d’ajut vigents. 

A aquest acompanyament se li suma la possibilitat de fer els calculs de tal manera que la 
rehabilitació sigui finançada sense que veîns i veînes hagin d’afegir més recursos, podent 
sufragar la intervenció exclusivament amb els estalvis energètics aconseguits. 

Per l’èxit de la mesura s’adoptaran l’obertura d’una línea de crèdit, en conveni amb entitats 
financeres, que garanteixin el finançament àgil de la línea de rehabilitació. 
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A aquest instrument se li sumarà també una línea d’ajuts per aquells i veines que per raons 
econòmiques no puguin garantir el pagament del seus rebuts energètics. Així, l’Ajunta-
ment crearà la línea d’ajuts que permeti que la part d’estalvi energètic que ajuda a finançar 
la rehabilitació pugui ser sufragada per l’Ajuntament, donant peu a una inscripció registral 
que podrà ser recuperada en cas d’alienació de l’inmoble. 

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 La proposta s’alinia amb els objectius ODS 7, 8, 10, 11 i 13

89/ El mapa d’energia de la ciutat
Es posarà en marxa un mapa energètic dels consum energètics de la ciutat, facilitant 
determinar quins són els edifcis amb més consum i on es més rentable encarar les línies 
de rehabilitació energètica. 

  Acció nova no prevista al PAM.

 La proposta s’alinea amb e els objectius ODS 7,8, 10, 11 i 13 

90/  Posada en marxa d’una línea d’ajuts per a la  
vulnerabilitat energètica
Posarem en marxa una línea d’ajuts a partir de setembre a llars per evitar talls de submi-
nistraments. Aquesta línea anirà acompanyada d’una altra línea per arrenjaments a les 
llars menys eficients i de famílies més vulnerables. 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de llars 
acompanyades, el nombre d’ajuts concedits i els talls evitats.

  Acció nova que complementa les previstes al PAM.

 La proposta Ajuda a complir els ODS 1 i 7

91/  Aprovació d’una ordenança que faciliti la instal·lació 
d’autoconsum elèctric
Aprovarem una nova ordenança d’autoconsum, que faciliti la seva posada en marxa 
i que englobi ajuts i desgravacions per a particulars i empreses que desenvolupin 
aquesta instal·lació.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant l’aprovació de l’orde-
nança i pel nombre d’empreses i particulars beneficiats per la mateixa.

  Acció nova que complementa les previstes al PAM.

 La proposta Ajuda a complir els ODS 7, 8, 11, 12 i 13

92/  Posada en marxa d’una nova estratègia d’extensió de 
l’autoconsum i l’eficiència en polígons industrials
Posarem en marxa una nova estratègia per polígons industrials basada en el foment de 
l’autoconsum, l’impuls de Comunitats Locals d’Energia, i estratègies d’eficiència, amb 
l’objectiu de guanyar competitivitat, abaixar costos energètics i generar ocupació i un 
sector vinculat a la transició energètica.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el grau d’autocon-
sum assolit als polígons, pel nombre d’empreses que hi participen i per l’ocupació 
generada.

  Acció nova que complementa les previstes al PAM.

 La proposta Ajuda a complir els ODS 7, 9, 11, 12 i 13.
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93/ Compartim autoconsum. Acompanyem a les famílies. 
A partir del curs 2021-2022 s’iniciarà una prova pilot per començar a aportar energia 
d’origen fotovoltaic i de proximitat a partir de les AMPAS de les escoles. L’objectiu és que 
aquesta prova serveixi per estendre l’estratègia d’autoconsum a partir dels excedents 
que tindrem un cop instal·lem en el mateix exercici més 1 MWp fotovoltaic en 22 teulades 
muncipals. 

En el mateix sentit s’eixamplarà la instal·lació a noves teulades de la ciutat, amb acords de 
cessió d’aquestes teulades, amb l’objectiu de poder aportar els excedents a la Comunitat 
Local d’Energia que serà creada en el transcurs del curs 2021-2022. 

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM. 

 La proposta s’alinea amb els ODS 7, 8, 9, 11, 12, 13 i 17.

3.2. Ara més que mai, tenim cura  
d’un territori equilibrat
La crisi de la covid i molt especialment el confinament obligat dins dels límits del nostre terme 
municipal ha posat de relleu el valor d’una conquesta ciutadana de les darreres dècades a la 
ciutat del Prat: haver estat capaces de preservar i protegir un territori equilibrat, que combina 
espais urbans amb reserves naturals i espais agraris. La crisi ha fet palès el caràcter estratègic 
d’aquestes infraestructures verdes i agràries que cal seguir preservant.

94/  Nova estratègia de ciutat que posi en valor els espais 
protegits i el Parc Agrari
Posarem en marxa una nova estratègia que posi en valor els espais protegits i el parc 
agrari, com a gran infraestructura verda metropolitana, posant en valor la biodiversitat i 
la producció de proximitat.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant la posada en marxa 
d’aquesta estratègia.

  Reforç d’una acció prevista al PAM. 

 La proposta Ajuda a complir els ODS 7, 9, 11, 12 i 13.

95/  Estratègia de promoció de la producció agrícola i del 
consum d’alimentació sostenible i de proximitat del Prat
Desenvoluparem una estratègia de promoció de la producció agrícola del Prat, en col-
laboració amb el Parc Agrari del Baix Llobregat i els municipis del voltant amb els quals 
compartim territori. Donarem suport a la producció agrícola local com a element gastro-
nòmic de proximitat, a través d’actuacions de promoció com la Festa de la Carxofa i el 
Mercat de Pagès.

  Reforç d’una acció prevista al PAM. 

 La proposta ajuda a complir els ODS 2, 7, 8, 11, 12 i 13.
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96/ Can Tudela. L’espai de referència muncipal de l’agricultura
Posarem en marxa Can Tudela com a equipament de referència de l’agricultura del muni-
cipi. Des d’aquí s’oferirà un “espai test” per a joves pageses i pagesos perquè aprenguin 
l’ofici afavorint el relleu generacions. Des del mateix espai es donar suport a la pagesia 
en l’extensió de llavors i nous productes.. Al seu torn serà un espai reforçat en la seva 
dimensió educativa per la ciutat. 

  Reforç d’una acció prevista al PAM. 

 La proposta ajuda a complir els ODS 2, 7, 8, 11, 12 i 13.

97/  Campanya de gestió de la platja 2020 i nova estratègia  
per a la platja
Implementarem aquest 2020 una campanya de gestió de la platja,  que incorpora el control 
d’aforament i la presència d’agents cívics informadors,  per promoure el compliment de 
les mesures de prevenció sanitària. De cara al futur, mantindrem i millorarem els serveis 
de la platja i garantirem la seva integració ambiental i la coherència amb la conservació 
de la biodiversitat, amb noves estratègies de protecció del litoral. La platja del Prat passa 
a ser un espai per repensar-lo, posant en valor els seu patrimoni natural i la característica 
d’única platja no urbana de tot el seu entorn.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant els indicadors d’ús de 
la platja aquest 2020 i mitjançant la presentació d’un pla per al futur de la platja.

  Acció nova que complementa les previstes al PAM.

 Aquesta mesura contribueix a complir l’ODS 3.

98/  Definirem una estratègia política i jurídica per la defensa 
dels espais naturals i el parc agrari. 
L’amenaça de creixement de l’Aeroport ha esdevingut la principal amenaça pel manteni-
ment dels espais naturals, el parc agrari amb una clara afectació de la Ricarda, afectant 
al ja fràgil equilibri del delta. 

El futur del Prat en un escenari post-covid passa per posar en valor els espais naturals i 
el parc agrari, i l’ampliació de la pista va en contra el signe dels temps. Volem la protecció 
del nostre territori, posant en valor els espais naturals, garantint que no es continua amb 
el retrocés ambiental, i constatant que els valors ambientals són irreemplaçables. També 
volem futur econòmic per la infraestructura aeroportuària, i això passa per inversions pre-
vistes com la terminal satèl·lit, però sobre tot per la interconnexió ferroviària del aeroport. 

Sabent que no hi ha futur sense preservar el medi, des de l’Ajuntament es defensarà, 
també jurídicament, la preservació d’aquest espai.

  Acció nova no prevista al PAM. 

 La proposta s’alinea amb els ODS 6,8, 11, 13, 14, 15 i 17
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3.3. Ara més que mai, impulsem una 
ciutat saludable i habitable
La crisi de la covid i molt especialment el confinament obligat dins dels límits del nostre terme 
municipal ha posat de relleu també la importància de disposar d’una ciutat habitable, amb espais 
de lleure i verd urbà, per garantir una qualitat de vida alta per a tothom, que garanteixi l’habitatge 
com a dret bàsic de ciutadania, contribueixi a la sostenibilitat i a través de la rehabilitació d’efidicis i 
locals també pugui ser un factor positiu en la creació d’ocupació. Així mateix, no volem tornar a una 
nova normalitat en què torni a augmentar la contaminació: volem construir unes ciutats més netes. 

99/  Pla de mobilitat a l’empresa
Posarem en marxa, en funció del cofinançament de la línia d’ajut del programa “Moves 
Singulares” de l’IDAE, l’extensió d’un model de finançament de la mobilitat a l’empresa 
que permeti que les empreses presentin plans de mobilitat que estiguin finançats per 
la transferència de treballadors del vehicle privat i carbonitzat al transport a peu, en 
bicicleta, en transport públic i compartit.

  El compliment de la mesura es produirà supeditada a l’aprovació de la línea con-
vocada per IDAE “Moves singulares”. Els indicadors seran el nombre d’empreses 
acollides a la iniciativa, el nombre de treballadors i treballadores beneficiades, i el 
nombre de persones que facin ús del servei.

  Acció nova que complementa les previstes al PAM.

 La proposta ajuda a complir els ODS 8, 11, 12, 13 i 15.

100/  Pla de millora de la qualitat de l’aire, dins de l’estratègia 
de zona de baixes emissions en el marc de l’estratègia 
metropolitana
Posarem en marxa el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire, donat compliment a la Llei 
de Canvi Climàtic. Aquest pla anirà acompanyat d’una revisió del pla de mobilitat de la 
ciutat, pensant en noves estratègies on la bicicleta i la ciutadania guanyin espai al cotxe.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant l’elaboració i aprovació 
de la declaració, i la realització de les seves mesures, que seran objecte d’una eina 
de seguiment pròpia.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 La proposta ajuda a complir els ODS 5, 7, 10, 11, 12, 13 i 15

101/  Impuls de la creació de zones de vianants
Seguirem impulsant la pacificació i la creació de zones de vianants de carrers, augmen-
tant la qualitat de l’espai públic. D’aquesta manera garantirem el manteniment de la 
distància física necessària per combatre la pandèmia. Prioritzar encara més la bicicleta 
i els desplaçaments a peu enlloc del cotxe ajuda també a reduir la contaminació a la ciu-
tat. D’aquesta forma, preservem el sistema respiratori en particular i la salut en general.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant la redacció dels pro-
jectes de pacificació de carrers, el volum d’inversions executades i el nombre 
d’obres concloses.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 La proposta ajuda a complir els ODS 3, 11 i 13.
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102/  Nous serveis d’intermediació en matèria de lloguers  
de Prat Espais
Hem ampliat els serveis d’intermediació de Prat Espais, que ara acompanyen també 
inquilins i propietaris en casos de dificultat a l’hora de pagar el lloguer d’un habitatge o 
d’un local comercial.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de casos 
en els quals s’han fet una intermediació, i el tipus de solució aconseguida.

  Acció nova que complementa les previstes al PAM.

 La proposta ajuda a complir els ODS 8 i 11.

103/  Ajuts a l’habitatge municipals i acompanyament  
en la sol·licitud d’altres ajuts 
Hem impulsat una nova convocatòria d’ajuts municipals al pagament de l’habitatge, que 
complementa els ajuts estatals i autonòmic. Així mateix, hem acompanyat i seguirem 
acompanyant les persones susceptibles d’acollir-se als ajuts d’emergència a l’habitatge 
habilitats en el marc de la crisi per la covid-19.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre d’ajuts 
concedits i el nombre de persones acompanyades en la sol·licitud d’ajust estatals 
i autonòmics.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 La proposta ajuda a complir els ODS 8 i 11.

104/  Impuls al projecte d’habitatge dotacional per ampliar  
el parc públic d’habitatges
Hem impulsat el projecte de construcció d’un edifici d’uns 70 habitatges de titularitat 
municipal, gestionats en règim de lloguer, destinats a col·lectius específics, amb especial 
atenció als més vulnerables, per facilitar l’accés de la ciutadania a un habitatge digne.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant la redacció dels pro-
jectes necessaris, la finalització de la construcció de l’edifici i l’adjudicació dels 
habitatges.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 La proposta ajuda a complir els ODS 1, 10 i 11.

105/  Ajuts a la rehabilitació d’habitatges per millorar-ne  
la confortabilitat i habitabilitat 
Implementarem, mitjançant l’empresa municipal Prat Espais, una estratègia de reha-
bilitació del parc d’habitatges, tenint especialment en compte la millora de l’eficiència 
energètica, rehabilitació i manteniment d’edificis residencials i adequació interior d’ha-
bitatges, per millorar-ne la confortabilitat. 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre d’ajuts con-
cedits i el nombre d’intervencions realitzades.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 La proposta ajuda a complir els ODS 1, 7, 9 i 11.
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4.1. Ara més que mai, posem la 
transformació digital al servei  
de la ciutadania
El confinament ha fet accelerar unes transformacions digitals que fa ja anys que s’estan obrint 
pas. I ha posat de relleu també que, si volem preservar la igualtat d’oportunitats al segle XXI, cal 
vetllar perquè aquestes transformacions siguin accessibles per a tota la ciutadania, i per al teixit 
productiu local de PIMEs i comerços.

106/  Pla per donar resposta a la bretxa digital entre l’alumnat
Definirem  un pla per donar resposta a la bretxa digital entre l’alumnat de la ciutat, amb 
l’objectiu de garantir l’equitat en la dotació de dispositius digitals i de promoure l’apre-
nentatge i la formació digital, a través de l’àmbit científic i tecnològic  del Programa 
Interseccions.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de disposi-
tius cedits i el nombre d’actuacions de formació i el nombre de participants

  Acció nova que complementa les previstes al PAM.

 Aquesta mesura contribueix l’ODS 4.

107/ Millora de les TIC per a persones grans
Elaborarem tallers i formació especifica per reduir l’escletxa tecnològica, ja que donada 
la nova situació actual, aquesta acció ha de servir per millorar la relació interpersonal 
entre les persones grans del municipi

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de tallers 
realitzats, el nombre de persones usuàries d’aquests talles, i el grau de digitalització 
assolit.

  Reforç d’una acció prevista al PAM.

 Ajuda a aconseguir l’ODS 3.

4.2. Ara més que mai, digitalitzem  
el teixit productiu 
Tot seguit s’articula un paquet de mesures de suport tècnic  adreçades a identificar i desenvolu-
par les competències necessàries per al creiexement professional de les persones, així com la 
millora de la competitivitat de les empreses, comerços i serveis de la ciutat. Els seus objectius són 
impulsar el talent digital a partir de la formació en línia gratuïta per a persones en situació d’atur, 
persones treballadores en actiu, professionals dels sectors del comerç, restauració i serveis; 
fomentar la confiança mútua entre la ciutadania i les empreses, comerços i serveis de la ciutat 
respecte la seguretat del consum del producte local; i consolidar el comerç electrònic com una 
estratègia general de reactivació econòmica pel comerç, restauració i serveis de la ciutat a partir 
de l’accés a eines de venda digitals.
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108/ Paquet de formació en línia 
Consolidarem la línia de col·laboració amb organismes públics i els agents socials i eco-
nòmics més representatius per donar un accés universal d’activitats formatives en línia 
que permetin la millora de la professionalització de les persones en situació d’atur, per-
sones treballadores, persones autònomes, comerços i serveis i promourem una oferta 
de formació i divulgació tecnològica en matèria de competències laborals creant un 
espai de referència del talent digital. 

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de convenis 
de col·laboració, el nombre d’actuacions formatives en línia ofertades/perfil profes-
sional persones inscrites/ i el nombre de persones participants/satisfacció.

  Acció nova que complementa les previstes al PAM.

 Aquesta mesura contribueix als ODS 5 i 8.

109/  Suport a l’actualització d’empreses i comerços  
en venda digital 
Crearem i difondrem una Xarxa de Comerços i Restaurants amb servei a domicili, amb un 
directori de compres i consum de proximitat per al foment del consum local a domicili. 
Facilitarem una Guia professionalitzadora i formació adreçada al comerç local i persones 
autònomes sobre sistemes de venda en línia adreçats a incrementar la seva competiti-
vitat i reduir l’escletxa digital. Desenvoluparem un mercat web  de promoció i venda en 
línia de tot el comerç, serveis i restauració de la ciutat sota el lideratge de l’associació el 
Prat Comerç de Qualitat. Subvencionarem el 50% del cost del transport de darrera milla 
Prat-Prat durant 3 mesos per al comerç local amb venda a domicili a partir d’acords amb 
empreses locals de missatgeria.  

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre empreses in-
closes a la xarxa i al directori/sectors, el nombre d’activitats formatives vinculades a 
la Guia en línia, el nombre de participants en aquesta guia, el nombre de participants 
al projecte darrera milla/sectors, i el nombre de comerços i serveis participants al 
mercat web.

  Acció nova que complementa les previstes al PAM.

 Aquesta mesura contribueix als ODS 8, 9, 11 i 12.

4.3. Ara més que mai, impulsem una 
administració intel·ligent i oberta
Durant aquesta crisi sanitària, l’Ajuntament no ha deixat d’estar mai al costat de la ciutadania. 
Molts cops, això ha estat possible gràcies a l’habilitació de canals telemàtics per seguir prestant 
els serveis públics essencials. Cal aprofundir en les eines que permetin impulsar una adminis-
tració moderna i intel·ligent.

Així mateix, cal desplegar els mecanismes que permetin aprofundir en un govern obert, que de-
senvolupa polítiques públiques basat en dades sobre la realitat de l’impacte econòmic i social de 
la crisi de la covid al municipi. I cal treballar perquè aquestes dades siguin obertes.
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110/ Taula d’innovació digital municipal 
Impulsarem una taula per a l’impuls de la innovació a l’administració municipal que iden-
tifiqui i defineixi les necessitats d’innovació digital a l’Ajuntament i impulsi les eines 
necessàries per fer-hi front.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant la posada en marxa 
de les diverses eines a desenvolupar.

  Acció nova que complementa les previstes al PAM.

 Aquesta mesura contribueix l’ODS 16.

111/ Acompanyament en la tramitació electrònica
Hem millorat i simplificat el procediment de tramitació electrònica, així com ampliat el 
ventall de procediments que es puguin tramitar en línia. Acompanyarem les entitats i la 
ciutadania en el salt a la tramitació electrònica.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el nombre de serveis 
amb possibilitat de tràmit electrònic a nivell 4 (tramitació electrònica completada), 
el nombre de tràmits realitzat per aquesta via, i el nombre de consultes/queixes 
tramitades relatives al seu ús.

  Reforç d’una acció ja prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix l’ODS 16.

112/ Observatori de la ciutat
Generarem un set d’indicadors serialitzats sobre la situació social i econòmica de la 
ciutat, per poder mesurar i avaluar l’impacte de la crisi en les llars i el teixit productiu 
pratencs, a partir de les dades de l’Observatori social i de l’Observatori econòmic, i pre-
sentarem aquestes dades de forma comprensible a través d’una eina digital.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant la posada en marxa 
de l’observatori i la publicació de la plataforma digital en la qual puguin consultar 
les dades que aporta.

  Acció nova no prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix l’ODS 16.

113/ Baròmetre de la ciutat
Desenvoluparem un baròmetre demoscòpic sobre la situació social i econòmica de la 
ciutat del Prat que permeti conèixer l’estat de l’economia, la societat i la política de la 
ciutat i la seva evolució de forma semestral mitjançant un set de dades serialitzables. 
En aquest sentit, aprofitarem la primera experiència feta durant la crisi de la covid, mit-
jançant la realització d’una enquesta independent.

  El grau d’assoliment d’aquesta acció es mesurarà mitjançant el disseny del qües-
tionari del baròmetre, la realització de la seva primera edició i la seva publicació a 
l’espai de dades obertes en línia de l’Ajuntament del Prat.

  Acció nova no prevista al PAM.

 Aquesta mesura contribueix l’ODS 16.
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ARA MÉS QUE MAI TREBALLEM  
PER UNA CIUTAT ENXARXADA
RESUM DE L’ACTIVITAT DE LES ENTITATS 2020-2021

CÀRITAS

Objecte Acollida.
Cobertura de les necessitats bàsiques.
Reforç educatiu.
Voluntariat.

Perfils Població general vulnerable

Xifres 2020-21 207 llars acollides.
90 ajudes econòmiques.
39 suports a infants i persones de risc.
21 reunions de treball i trobades formatives.

Més dades https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/
C%C3%A0ritas-El-Prat-de-Llobregat-100891671646074/

CREU ROJA

Objecte Subsistència bàsica.
Violència de gènere.
Inclusió social.
Salut.
Educació.
Ocupació.
Medi ambient.
Activitat internacional.

Perfils Població general.

Xifres 2020-21 207 llars acollides.
4.680 persones ateses.
136 persones voluntàries.
Augment d’ingressos per donacions i de persones voluntàries.

Més dades http://www.creuroja.org/AP/cm/3650P199L1/La-Creu-Roja-al-Prat-
de-Llobregat-rep-mes-de-2-400-kg-d-aliments-en-un-esdeveniment-
esportiu.aspx

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/C%C3%A0ritas-El-Prat-de-Llobregat-100891671646074/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/C%C3%A0ritas-El-Prat-de-Llobregat-100891671646074/
http://www.creuroja.org/AP/cm/3650P199L1/La-Creu-Roja-al-Prat-de-Llobregat-rep-mes-de-2-400-kg-d-aliments-en-un-esdeveniment-esportiu.aspx
http://www.creuroja.org/AP/cm/3650P199L1/La-Creu-Roja-al-Prat-de-Llobregat-rep-mes-de-2-400-kg-d-aliments-en-un-esdeveniment-esportiu.aspx
http://www.creuroja.org/AP/cm/3650P199L1/La-Creu-Roja-al-Prat-de-Llobregat-rep-mes-de-2-400-kg-d-aliments-en-un-esdeveniment-esportiu.aspx
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ESPIGOLADORS

Objecte Inserció laboral.
Empoderament de persones en risc d’exclusió social.
Voluntariat.
Aprofitament alimentari.
Dret a una alimentació saludable.

Perfils Persones vulnerables en risc d’exclusió social.

Xifres 2020-21 115 productors i productores.
1.380 tones d’aliments recuperades.
1.370 accions de sensibilització.
8 persones contractades

Més dades https://espigoladors.cat/ca/

CPS FRANCESC PALAU

Objecte Orientació, informació i acompanyament en l’àmbit de les cures
Borsa de treball.
Suport a la inserció i formació prelaboral
Programa Incorpora
Atenció i formació al Voluntariat.
Projecte d’acolliment i acompanyament a persones migrants en el procés 
d’integració.
Espais de foment de la salut
Envelliment actiu
Suport a la infància
Programes d’inclusió social Punt Òmnia.

Perfils Persones vulnerables.

Xifres 2020-21 2.249 persones ateses.
Orientació a 130 famílies.
155 accions de formació, inserció o orientació realitzades.
103 orientacions laborals i 86 insercions
62 persones voluntàries

Més dades https://cpsfrancescpalau.cat/

https://espigoladors.cat/ca/
https://cpsfrancescpalau.cat/
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FUNDESPLAI

Objecte Educar infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el tercer sector, millo-
rant el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social.
Accions formatives.
Programes d’inserció laboral.
Programes d’Inclusió social Punt Òmnia.

Perfils Infants, adolescents i joves.

Xifres 2020-21 1.725 participants en els diferents programes.
16 programes en marxa (infància, adolescència, joventut, adults i famílies).
42 joves en formació ocupacional

Més dades https://fundesplai.org 
ca/?gclid=CjwKCAjwy42FBhB2EiwAJY0yQlTKoC2mUI_LxHa7_XVjIv-
RCMvRjE-hLexIN2CmlOgNtiIQhBgm7xoCqX0QAvD_BwE

GATS

Objecte Programes d’inserció laboral.
Economia social i solidària.
Suport comunitari.
Educació.

Perfils Població general.

Xifres 2020-21 384 persones ateses.
104 comunitats de veïns i veïnes.
77 assistents a tallers i jornades de formació.
50 atencions en espais grupals.
100 acompanyaments a persones en solitud.
70 persones voluntàries.
5 accions de formació a les persones voluntàries.
150 derivacions i acollides de persones vulnerables.
4 persones contractada

Més dades https://coop57.coop/es/entidad/gats-grups-associats-pel-treball-
sociocultural-assoc

https://fundesplai.org/ca/?gclid=CjwKCAjw8cCGBhB6EiwAgORey8pbtXIG4trArNJlq35SOXDTXWGtOyWYouIbcMBRK_XOiYrPrNKvgRoCNAUQAvD_BwE
https://fundesplai.org/ca/?gclid=CjwKCAjw8cCGBhB6EiwAgORey8pbtXIG4trArNJlq35SOXDTXWGtOyWYouIbcMBRK_XOiYrPrNKvgRoCNAUQAvD_BwE
https://fundesplai.org/ca/?gclid=CjwKCAjw8cCGBhB6EiwAgORey8pbtXIG4trArNJlq35SOXDTXWGtOyWYouIbcMBRK_XOiYrPrNKvgRoCNAUQAvD_BwE
https://coop57.coop/es/entidad/gats-grups-associats-pel-treball-sociocultural-assoc
https://coop57.coop/es/entidad/gats-grups-associats-pel-treball-sociocultural-assoc


 54

SAÓ PRAT

Objecte Intervenció socioeducativa a infants, adolescents i joves (4 a 25 anys).
Oferir un instrument integral als infants i adolescents en situació de risc.
Suport educatius a infants i adolescents fora horari escolar
Realitzar tasca preventiva fora de l’horari escolar.
Facilitar recursos i suport educatiu a les famílies per reforçar la seva funció 
com a agent socialitzador. 
SAO Reformes, Saó Disseny, Saó neteja: inserció laboral

Perfils Infants, adolescents i joves i les seves famílies
Persones vulnerables

Xifres 2020-21 1.478 persones ateses.
17  projectes diferents.
12 formacions i 54 tallers.
174 insercions laborals al mercat ordinari.
52 contractes a l’empresa d’inserció.
80 cistelles de productes frescos i d’higiene a llars.
12 tauletes electròniques a famílies.
101 targetes d’alimentació proinfància a famílies.
33 persones voluntàries.

Més dades https://www.saoprat.net/es/

FUNDACIÓ CASSIÀ JUST – CUINA JUSTA

Objecte Centre especial de treball i empresa d’inserció 
Inserció laboral de persones amb trastorn mental i risc d’exclusió social en 
l’àmbit de la gastronomia 
Empoderament de persones en risc d’exclusió social.
Economia social – Cuina Justa
Gestió de menjadors escolars i d’empresa, càtering per empreses i institu-
cions i elaboració de productes gamma 4 i 5

Perfils Persones amb trastorn mental i risc d’exclusió social

Xifres 2020-21 350 treballadors, el 70% amb discapacitat
7 persones contractades

Més dades https://cuinajusta.com/

https://www.saoprat.net/es/
https://cuinajusta.com/
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FUNDACIÓ ESPERANZAH

Objecte Gestió ciutadana com fórmula de gestió específica d’equipaments i serveis 
públics o de projectes d’intervenció acordada entre l’Ajuntament i la Fundació
Innovació pel desenvolupament social i econòmic impulsant, contribuint i 
desenvolupant iniciatives ciutadanes basades en l’economia social i solidària.
Creació de recursos i serveis compartits i/o comuns que facilitin, a les asso-
ciacions de la ciutat, la gestió, la difusió, la comunicació i el treball en xarxa.

Perfils Ciutadania en general
Entitats 

Xifres 2020-21 13 persones contractades

Més dades https://www.fundacioesperanzah.org/

COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS

Objecte Servei d’assistència a domicili
Centre social
Serveis a les comunitats
Lloguer de locals comercials
Lloguer d’habitatges
Secció obres rehabilitació

Perfils Associats

Xifres 2020-21 Reducció en els rebuts de lloguer del 40% 
Repartiment de 2.000 mascaretes

Més dades https://www.cov-elprat.com/

ALTRES ENTITATS , ASSOCIACIONS I EMPRESES D’ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA

Comunitats saludables
Associació Prat Pasta
La Claqueta Social
Associació Samarretica
V-Tools
Aquelarre
Agricultura pel Territori
Al Son Morocco
Correu Comunitari
El Didal
Som Esqueix Social
Som Gestió, SCCL
Associació Lumbricultura Lúdica
AT2 Acció Transversal per a la Transformació social
Associació Plegats per l’Economia Solidària i Cooperativa del Baix Llobregat
Associació Job Dream
Llobregat 47, SCCL
Cooperativa Agrícola del Prat

Dades 22 persones contractades

https://www.fundacioesperanzah.org/
https://www.cov-elprat.com/
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MEMÒRIA EcOnÒMIcA DE L’EStRAtÈGIA 
DE REcOnStRUccIÓ 2020
El pressupost total de l’Ajuntament del Prat per a l’any 2020 ascendeix a 94.935.010 euros. Amb 
aquests recursos es financen serveis municipals com els d’Acció Social i Promoció Econòmica, 
que s’han reorganitzat per fer costat a les llars, el comerç i el teixit productiu del Prat durant 
l’estat d’alarma.

A més a més d’aquesta despesa corrent per finançar els serveis municipals, des de l’inici de la 
crisi de la Covid s’estan mobilitzant, mitjançant les corresponents modificacions pressupostàries, 
els recursos extra que es detallen a continuació i que reforcen l’estratègia de reconstrucció social 
i econòmica de la ciutat abans descrita.

REACTIVACIÓ ECONÒMICA

Pla de mesures de xoc i reactivació econòmica 1.000.000,00 €

Ajuts al comerç 200.000,00 €

 1.200.000,00 €

SUPORT SOCIAL I EDUCATIU

Targetes moneder 250.000,00 €

Punt solidari 80.300,00 €

Àpats a domicili 49.000 €

Allotjaments d’urgència 396.000,00 €

Ajuts de suport social 70.000,00 €

Altres ajuts a associacions per emergència

Fundació Ecom 24.600,00 €

Federació Salut Mental 18.000,00 €

SAO Prat 50.000,00 € 

Tauletes digitals per a alumnat (221) 42.221,36 €

Escola de Música  
(aportació al desequilibri econòmic per falta d’ingressos) 110.000,00 €

Escola d’Arts Visuals 
(aportació al desequilibri econòmic per falta d’ingressos) 50.000,00 €

Escola bressol La Granota 
(aportació al desequilibri econòmic per falta d’ingressos) * 84.464,60 €

Escola bressol El Cabusset 
(aportació al desequilibri econòmic per falta d’ingressos) * 79.188,99 €

Escola bressol La Blaveta 
(aportació al desequilibri econòmic per falta d’ingressos) * 96.948,58 €

* pendent aprovació modificació Ple municipal 1.400.723,53 €

IMPULS A L’HABITATGE

Ajuts al lloguer 132.305,00 €

Impuls per a la construcció d’habitatge dotacional  818.978,00 €

 951.283,00 €
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CURA DE LA GENT GRAN

Definició del model i redacció del projecte de nova residència 1.465.000,00 €
(previsió del cost de construcció 14.500.000€)

REORGANITZACIÓ  DELS SERVEIS MUNICIPALS

Fons de contingència per a situacions imprevistes 346.000,00 €

Eines teletreball personal municipal 87.388,65 €

Material protecció civil i prevenció de riscos laborals 60.000,00 €

Informació de servei i comunicació específica  
a la ciutadania sobre la Covid 19 40.000,00 €

 533.388,65 €

TOTAL 5.550.395,18 €

Memòria econòmica de l’estratègia 
de reconstrucció 2021

SUPORT SOCIAL, EDUCATIU I CULTURAL

Creu Roja Punt solidari 32.500,00 €

Àpats a domicili 130.000,00 €

Ajuts de suport social 250.000,00 €

Ajuts activitats de lleure socioeducatiu 130.000,00 €

Complement targeta rosa (AMB) 20.000,00 €

Pla educatiu d’entorn 44.073,00 €

Activitats culturals extraordinàries 150.000,00 €

Transferència a centres educatius per a activitats complementàries 50.000,00 €

 806.573,00 €

IMPULS A L’HABITATGE

Compra d’habitatges (11)  1.200.000,00 €

Adquisició parcel·la 1C1 per construir habitatges de protecció oficial de lloguer 3.389.447,70 €

Transferència de capital a Prat Espais per adquirir habitatges (4) 410.735,78 €

Adquisició parcel·la 3B3 per construir habitatges de protecció oficial de lloguer 1.029.806,00 €

6.029.989,48 €

ALTRES 

Fons de contingència per a situacions imprevistes 1.000.000,00 €

Acte homentage amb motiu de la situació patida per la COVID 30.000,00 €

1.030.000,00 €

TOTAL 7.866.562,48 €
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Annex: Els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible
L’estiu del 2015, els 193 estats membres de les Nacions Unides van acordar aquests 17 Objectius 
de Desenvolupament Sostenible, que defineixen l’Agenda 2030:

1.  Erradicació de la pobresa: Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot arreu.

2.  Lluita contra la fam: Posar fi a la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, millorar 
la nutrició i promoure una agricultura sostenible.

3.  Bona salut: Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats.

4.  Educació de qualitat: Garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportunitats 
d’aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives.

5.  Igualtat de gènere: Aconseguir la igualtat de gènere a través de l’enfortiment de dones adul-
tes i joves.

6.  Aigua potable i sanejament: Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i de 
les condicions de sanejament.

7.  Energies renovables: Garantir l’accés de totes les persones a fonts d’energia assequibles, 
fiables, sostenibles i renovables.

8.  Ocupació digna i creixement econòmic: Promoure un creixement econòmic sostingut, inclu-
siu i sostenible, una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a totes les persones.

9.  Innovació i infraestructures: Construir infraestructures resistents, promoure una industria-
lització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

10.  Reducció de la desigualtat: Reduir la desigualtat entre i dins dels països.

11.  Ciutats i comunitats sostenibles: Crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin in-
clusius, segurs i resistents.

12.  Consum responsable: Garantir un consum i patrons de producció sostenibles.

13.  Lluita contra el canvi climàtic: Combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes.

14.  Flora i fauna aquàtiques: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos 
marins per a un desenvolupament sostenible.

15.  Flora i fauna terrestres: Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes ter-
restres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i 
revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat.

16.  Pau i justícia: Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament 
sostenible, proporcionar a totes les persones accés a la justícia i desenvolupar institucions 
eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

17.  Aliances per als objectius mundials: Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar les 
associacions mundials per a un desenvolupament sostenible.


