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INTRODUCCIÓ 
           
 
Constatem que Catalunya i Calella estan vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem 
les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 en les nostres vides, i l’abast estructural que 
aquesta té i tindrà en el present i futur de la nostra societat. 
 
Els ajuntaments són l'ens de govern més proper a la ciutadania i per tant han de ser punta de 
llança en la primera resposta a les emergències socials i econòmiques, donant la primera 
resposta i esperant la capacitat d'òrgans de govern superiors amb més capacitat operativa. 
 
Sota aquesta premissa, enguany caldrà ser àgils en la gestió i en la resposta a aquestes 
necessitats posant tots els recursos necessaris per no deixar ningú en l'estacada. No volem 
deixar a ningú enrere. En els mesos vinents caldrà interpretar la nova situació de Calella i 
formular el pressupost pensant en la nostra ciutadania donant resposta a totes les necessitats 
en els àmbits socials i econòmics. 
 
Les crisis sempre afecten el sector de la població més vulnerable i fa més evidents les 
desigualtats existents per les situacions de precarietat laboral, la bretxa salarial i la 
inestabilitat dels llocs de treball. Cal garantir uns serveis públics prou sòlids, posant al centre 
les persones per tal de reduir les desigualtats i garantir l’accés d’oportunitats per a tota la 
població. S'han d'abocar tots els recursos necessaris per assegurar que tots els ciutadans de 
Calella tinguin la protecció social que requereixin i, en el context de crisi que vivim, això ens 
porta a revisar de dalt a baix tots els capítols del pressupost per ajustar-lo al màxim a les 
necessitats de la ciutadania. 
 
A més, l’impacte a Calella per la manca de diversificació econòmica i la centralitat del sector 
turístic i de serveis, agreuja les diferents problemàtiques que afectarà al conjunt de la nostra 
ciutadania. La recuperació de la crisi ha de comportar una solidaritat més profunda, tant en 
l’àmbit local com en l’àmbit de la nostra zona d’influència. Cal aprofitar les oportunitats i 
l’aprenentatge derivat de la crisi per a re inventar-nos i sortir-ne reforçats. 
 
A continuació detallem on proposem  posar “MÉS” èmfasi als pressupostos. 
 
 
 

BLOC 1 - PRIORITATS PER ALS PRESSUPOSTOS 
 
0.- Revertir les modificacions pressupostàries del juny del 2020 referent a ensenyament, 
serveis a les persones i joventut. 
 
1.- Més capacitat per donar resposta a situacions d'urgència social. 

1.1.- Més fons (ajudes) d’emergència social. 
1.2.- Ampliar les fórmules i circuits per garantir àpats a totes les famílies del poble. 
1.3.- Espai d’acollida per situacions d’urgència social; espai de menjador, WC i dutxa i 

sala on poder quedar-se una estona després de l’àpat així com espai estable de pernoctació 
contemplant la possibilitat de recurs coordinat supramunicipal. 
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2.1.- Disponibilitat per treballar en la línia de la prevenció i treball comunitari (més 

dedicació professional per treballar al carrer, amb grups de joves, per coordinar grups de 
voluntariat per a gent gran…). 

2.2.- Capacitat per oferir alternatives d’oci saludable per a la població jove. 
2.3.- Capacitat per donar suport a les famílies i infants 
2.4.- Capacitat per donar suport a col·lectius vulnerables (Aturats de llarga durada, 

aturats majors de 45 anys, persones dependents, ...) 
2.5.- Formació en l’ús de noves tecnologies i xarxes socials, comerç electrònic, app vàries 

(Cat Salut, Config App, Bee Safe, ...), en especial atenció a la gent gran. 
 
3.- Més capacitat per recolzar el teixit empresarial de la ciutat i facilitats per a nous 
emprenedors.  

3.1.- Creació de l’entitat gestora d’una àrea de promoció econòmica urbana (APEU) 
 3.1.1- Projecte comerç electrònic local amb servei de distribució.. 
 3.1.2.- Projecte restauració a domicili amb plataforma unificada de gestió de  

  comandes,...  
 3.1.3.- Targeta de fidelització de Calella.  
 3.1.4.- Oficina local de locals comercials.  
3.2.- Facilitats per obertura de comerç de proximitat i especialitzat (comerç d’artesania, 

...). 
3.3.- Programa de beques de suport a joves (`àmbit de noves tecnologies, creació 

audiovisual, formació esportiva...).  
3.4.- Programa local de beques per a la creació artística. 

 
4.- Oferta cultural estable i regular i més capacitat per promoure la creació artística. 

4.1.- Promoure activitats i consum cultural de manera regular durant l’any revisant el 
model tant de Festes Majors com de Fira. 

4.2.- Despesa més regular durant tot l’any tenint en compte la capacitat econòmica 
prevista i mesures de suport per a creadors/es. 
 
5.- Més capacitat per lluitar contra l’emergència climàtica i contemplar Calella i l’entorn 
natural com una unitat en equilibri. 

5.1.- Platja/façana litoral. 
5.2.- Incrementar el pressupost de la Taula d’Emergència Climàtica. 

 
6.- Posar la salut al centre: Calella, ciutat cuidadora. 

Aprofitar els recursos de salut que ja té la ciutat i l’empenta que pot suposar el compromís 
d’ampliació de l’hospital per generar accions formatives, de captació de talent, de recerca en 
l’àmbit de la salut.  
 
7.- Prioritzar aquelles inversions que puguin tenir un retorn social / de promoció de l’economia 
de la ciutat.  

7.1.- Reordenació Plaça Espai Mercat / Remodelació espai estació ADIF. 
7.2.- Mobilitat sostenible.  
 
 
 
 



 
                       

BLOC 2 - PROPOSTES RECUPERADES I D’ALTRES QUE PROPOSEM MANTENIR PER A LA 
PROPOSTA DE PRESSUPOST 2021 
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1.- PROMOCIÓ ECONÒMICA I FOMENT DE L'OCUPACIÓ 
 
 1.1.- Perllongament de la zona de vianants del c. Sant Joan fins al c. Sant Jaume 
integrant així l'accés de l'edifici del Mercat Municipal a l'àrea ambiental. 
 1.2.- Execució de la Moció aprovada - Remodelació “Zona estació ADIF” 
 1.3.- Condicionament d’un passeig lateral a la NII, entre els Apartaments Codina (c. de 
Puig de Popa) i el c. del Montnegre. 
 
2.- MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT i SALUT 
 

2.1.- Creació de l’”Anella Verda” amb projectes de senyalització. (passant pel Parc 
Dalmau). 
2.2.- Millora accessos i senyalització a les Torretes. 
2.3.- Execució de la Moció aprovada – Promoció de l’ús de la bicicleta (municipal i 
supramunicipal). 
2.4.- Partida específica per resoldre mancances de la gatera i la gestió de colònies de 
gats ferals. 

1. CAPÍTOL DE DESPESA CORRENT - REACTIVACIÓ ECONÒMICA 

1.1- Programa de beques de suport per a joves en diferents àmbits: noves tecnologies, creació 
artística, creació audiovisual, formació esportiva. 

Actualment l’Ajuntament contempla la beca d’investigació Jordi Amat i Teixidó: beca per 
investigació sobre qualsevol àrea de coneixement (ciències naturals, socials, econòmiques, 
jurídiques) que tingui una relació directa amb Calella (història, medi natural, recursos econòmics 
o realitat col·lectiva). 

 Proposta: 

 Creació d’un programa de beques adreçada al col·lectiu de gent jove amb l’objectiu de 
promoure la recerca, fomentar el pas a l’etapa professional o bé per facilitar l’accés a estudis 
especialitzats (formació de postgrau.. ). Proposem l’atorgament anual de beques en els següents 
àmbits: creació artística, noves tecnologies, creació audiovisual, promoció de l’esport, promoció 
de la salut. 

1.1.- Augmentar la partida pressupostària destinada a ajudar les persones emprenedores i 
autònomes de la ciutat. 
 
1.2.- Promoure la creació de l’entitat gestora d’una àrea de promoció econòmica urbana (APEU) 
per estructurar, establir un calendari i desenvolupar les diferents accions proactives per la 
dinamització econòmica de la ciutat, deixant que sigui l’entitat gestora la priorització de les 
diverses iniciatives, entre altres. 
 
1.3.- Oficina Municipal de Locals Comercials que, a banda de gestionar la borsa de locals 
comercials buits existents, seria tramitar unes línies d’assegurances perquè l’arrendador 
pogués baixar el preu del lloguer, l’arrendador estaria cobert per l’assegurança i el llogater 
hauria de pagar menys, d’aquesta manera les despeses fixes del llogater disminuirien i es 
facilitaria la rendibilitat del negoci. 
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1.4.- Creació un portal web que connecti les necessitats laborals de les empreses calellenques 
amb ofertes de treball per joves i aturats de la ciutat. 

2.- MEDI AMBIENT i SOSTENIBILITAT 
2.1.- Contractació tècnic medi ambient. 

2.2.- Estudi tècnic per la creació d’un banc de terres i promoció dels horts socials familiars i 
incentivar els horts urbans escolars. 

2.3- Estudiar la implementació de sistemes Reverse Vending dins establiments comercials per 
tancar així el cercle de l’envàs reciclable. 

3.- SUPORT PER A INFANTS I FAMÍLIES 
3.1.- Creació d'un espai d'atenció a infants i famílies al primer pis de l'antiga biblioteca Costa i 
Fornaguera amb un espai permanent d’escola de pares i mares, sessions de formació i debat al 
voltant de temes educatius, activitats de promoció de la salut per a infants i joves sobre 
consum de substàncies, addiccions, sexualitat, espai de joc i recursos educatius per a infants i 
famílies.  

4.- ACOLLIDA I URGÈNCIES SOCIALS  
4.1.- ESTUDI PER A LA CREACIÓ/OBERTURA D’UN ESPAI D'ACOLLIDA PER A SITUACIONS 
D'URGÈNCIA SOCIAL AMB ESPAI DE MENJADOR, ESPAI PER HIGIENE PERSONAL. 
Proposta inicial: 

Creació d’un protocol d’actuació per situacions d'urgència social. 

Com a possible punt de partida, obertura d’un espai d’acollida d’urgència per cobrir les 
necessitats mínimes (àpats i higiene personal). Espai que funcioni amb professionals i suport de 
persones voluntàries amb horari d’obertura de migdies i vespres amb espai de menjador, WC i 
dutxa i sala on poder quedar-se una estona després de l’àpat (possibles obertures de 12-16 h i 
de 18-21 h?). Encara que la major part de les persones que acudeixen a aquest tipus de serveis 
no estiguin empadronades caldria conèixer  els casos, fer-los-hi una atenció social bàsica,  per 
registrar-los,  informar-los dels recursos disponibles i quin s'adequa més a la seva situació ( 
arrelament social, sol·licitud d’asil, aprenentatge de l’idioma…). 

En casos en que sigui necessari (per manca d’habitatge, per moments especialment freds) 
disposar d’espais per passar la nit o pis per situacions d'emergència.  

En una segona fase es contempla la possibilitat d’obrir aquest espai dintre d’un altre recurs més 
obert i amb altres ofertes complementàries (per exemple, centre cívic,...) per evitar caràcter de 
“marginalitat”. Possibilitat que l’espai s’adreci tant a persones sense les necessitats bàsiques 
cobertes com a persones grans que viuen soles i busquen un espai on compartir l’àpat,.... 
 
5.- ÀREA DE GENT GRAN I PERSONES AMB DEPENDÈNCIA  
5.1.- MÉS MESURES DE SUPORT PER AL COL·LECTIU DE GENT GRAN I PERSONES AMB                      
DEPENDÈNCIA. 
Creació d’un programa de voluntariat adreçat a persones grans i/o persones que viuen soles. 
Aquest programa hauria d’incloure despeses per als següents conceptes: gestió i coordinació del 
projecte i de la bossa de voluntariat, assegurances, activitats de formació. Proposem creació 
d’una bossa de voluntariat especialitzat que pugui actuar fent suport en els àmbits de: 
acompanyament, préstec de llibres i lectures al domicili, petits arranjaments domèstics, sortides 
del domicili, acompanyament a visites mèdiques i/o tràmits… Per impulsar aquesta idea seria 
molt interessant posar-se en contacte amb la Federació Catalana del Voluntariat Social 
concretament el programa Grans Actius. 



 
 

BLOC 3 – PROPOSTES A LES COMISSIONS DE LES DUES TAULES DE TREBALL (SOCIAL i 
COMERÇ) 
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APORTACIONS A LA TAULA SOCIAL  
  
Àmbits de les propostes:  
  
1.- Àmbit estructural de l’àrea de política social:  
La pandèmia ha generat noves formes de pobresa que se sumen a les situacions de vulnerabilitat 
i fragilitat ja existents. Tot plegat deriva en un volum de necessitats, consultes, demandes i 
peticions d’ajudes directes o de suport professional molt important. 
Des d’ERC proposem estudiar l’ampliació de l’equip de professionals de l’àrea per continuar 
donant resposta a les situacions ja conegudes i a les que arribaran de ben segur els propers 
mesos.  
Tot i conèixer la impossibilitat d’augmentar el capítol 1 de personal de l’Ajuntament, la nostra 
proposta anava encaminada a: 

1.1-  Estudiar i fer una proposta de necessitats d’ampliació dels professionals de l’àrea. 
1.2.- Incorporar la despesa necessària en el pressupost 2021 comptant amb contractació 

externa (capítol 2). 
Pensem que aquesta possible ampliació facilitaria: 

1.3.- La rebuda i atenció de les demandes que arribin a l’àrea de política social. 
1.4.- La capacitat de reacció de l’àrea davant situacions que es produeixen a la comunitat 

(com el possible reallotjament pel desnonament de la Bruna, de moment aturat). 
  
2.- Àmbit d’urgència social: 
Proposem reforçar les estructures d’acollida en situacions d’urgència social a la ciutat: 

2.1.- Estudi per la creació/obertura d’un espai d’acollida per a situacions d’urgència 
social amb espai de menjador, espai per la higiene personal o espai de pernoctació (sempre sota 
valoració tècnica i amb la possibilitat de contemplar el recurs des de l’àmbit supramunicipal i 
amb la col·laboració i treball conjunt de municipis veïns).  
 
3.- Àmbit d’infància i joventut 

3.1.- Ens interessaria saber si a través del treball i comunicació amb els centres educatius 
s’ha detectat un augment de casos relacionats amb malestar emocional en els infants i joves 
(més conflictivitat, més casos d’assetjament escolar,… ). Pensem que la vulnerabilitat de les 
famílies pot influir en l’equilibri i benestar emocional dels infants i joves i, en aquest sentit, 
proposem estudiar recursos que puguin ser necessaris per donar-hi resposta.  

3.2.- Proposem també la creació d’un projecte de voluntariat a l’estudi per aquells 
alumnes que , fruit dels confinaments de grups escolars, no tinguin les condicions o el suport i 
recursos necessaris per poder seguir el curs des de casa en igualtat de condicions.  
  
  
4.- Àmbit de gent gran: 

4.1.- Proposem donar estabilitat, reforçar i dotar dels recursos necessaris el projecte de 
voluntariat adreçat a la gent gran de la població per intentar arribar al màxim possible de 
ciutadans/es sempre tenint en compte l’experiència i feina feta des del mateix ajuntament i des 
del teixit associatiu local.  
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4.2.- Proposem dissenyar, juntament amb l’àrea de promoció econòmica, un programa 

de formació estable en l’àmbit de la cura i atenció a persones grans i persones amb dependència 
tant per a professionals com per a cuidadors/es informals. 

4.3.- Recollint l’experiència de ciutat pel que fa a la cura i atenció de les persones grans, 
persones amb discapacitat, persones amb problemes de salut mental, amb problemes 
d’addiccions des de l’àmbit professional i des de la xarxa de voluntariat i tenint també en compte 
la importància de comptar amb un hospital a la ciutat, proposem el projecte “Calella, ciutat 
cuidadora” per tal de donar valor i reforçar aquesta capacitat del municipi a partir de tots els 
recursos que ja estan en funcionament.  
  
5.- Àmbit d’integració i gestió de la diversitat: 

5.1.- Refermem la proposta presentada en les anteriors taules de treball social: Facilitar 
al màxim l’empadronament de totes aquelles persones que viuen a Calella per tal de poder 
accedir als serveis bàsics d’atenció social i garantir la cobertura màxima de les necessitats més 
bàsiques tot promovent la coordinació i el treball conjunt entre administracions i teixit associatiu 
de l’àmbit social. 
  
Finalment, recuperem una proposta presentada en les anteriors taules: 
6.- Àmbit de salut: 
 6.1.- Programa d’atenció i suport emocional i psicològic tant per a persones com per a 

 grups (grups d’ajuda mútua): proposta d’espai per treballar de manera coordinada amb 
 els serveis existents i cobrir de manera més àmplia les necessitats de suport emocional 
 derivades de la crisi, de la pèrdua de persones properes, de dols no elaborats. 

 
 
APORTACIONS A LA TAULA DE COMERÇ  
  
Propostes: 

 
1.- Creació de l’entitat gestora d’una àrea de promoció econòmica urbana (APEU) per 

estructurar, calendaritzar i desenvolupar les diferents accions proactives per la dinamització 
econòmica de la ciutat, deixant que sigui l’entitat gestora la priorització de les diverses 
iniciatives, entre altres: 

  
 1.1- Creació de targeta de fidelització de Calella que englobi tot el teixit empresarial 
(comerç, hoteleria, serveis, industrials, ...), aquesta targeta retornaria un % de l’import de la 
transacció econòmica a l’usuari pel seu ús dins els establiments locals adherits. 

 1.2.- Digitalització de l’economia local amb la creació d’un directori local de  comerç 
electrònic que englobi els comerços, els restaurants i qualsevol empresa local  que vulgui 
estar-hi present, promovent el consum de productes de proximitat i  l’economia local. 

 1.3.- Promoure la creació d’una empresa local de servei de lliurament de mercaderies. 
 1.4.- Creació d’Oficina Municipal de Locals Comercials. 

 1.5.- Promoure la creació d’un showroom compartit: Hi han molts emprenedors i 
empreses, que per les característiques dels seus productes, model de negoci, o perquè tot just 
comencen, no poden econòmicament permetre’s un local propi. Estem parlant de portar el 
concepte Co-Working a un espai on poder exposar els seus productes o serveis, un espai d’ús 
compartit amb els costos assumibles. Aquest showroom no vol substituir a cap local comercial, al 
revés, per exemple, un artesà pot començar a vendre els seus productes en el showroom i si li 
funciona serà el primer interessat en buscar un local per poder ampliar el seu negoci. Una possible 
ubicació seria l’actual espai mercat. 

 
  


