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La pandèmia de la Covid-19 ha comportat que haguem viscut i visquem un 
període incert i excepcional. La crisi sanitària provocada pel virus ha impactat en 
les nostres vides amb importants conseqüències en el present i el futur: una crisi 
social i econòmica de gran envergadura, amb una caiguda sense precedents de 
l’economia mundial i efectes socials devastadors sobre les persones.

Des de l’inici, i conscients que la salut pública és el bé màxim a preservar, ens hem vist 
obligats a adoptar, tant administracions públiques com empreses, organitzacions 
i particulars, mesures extraordinàries per adaptar-nos i anticipar-nos a noves 
situacions.

Ens trobem en un moment transcendent i hem d’actuar amb responsabilitat 
col·lectiva i individual. La crisi sanitària de la Covid-19 té una important incidència en 
l’economia mundial i, per tant, en l’economia de la ciutadania. Més enllà de la crisi 
sanitària preocupa la crisi econòmica i social associada a la sanitària, i l’abast que 
aquesta pot tenir a mig i llarg termini, en les condicions de vida dels treballadors, 
famílies i col·lectius vulnerables. Per això, ara és el moment d’estar més que mai al 
servei de la ciutadania: 

> Al costat de totes les persones que ja eren vulnerables i rebien l’ajut de les 
administracions, reforçant les línies d’actuació i creant-ne de noves.

> Al costat de totes aquelles persones que, com a conseqüència d’aquesta crisi, 
es quedaran sense feina i necessitaran que els hi fem costat, creant noves línies 
d’ajudes o impulsant plans d’ocupació municipals. 

> Al costat del teixit productiu del municipi que ha vist minvada la seva activitat 
suportant un substancial impacte econòmic. Cal crear les condicions necessàries 
per què tot el teixit productiu (autònoms, petites i mitjanes empreses...) pugui 
recuperar-se i tornar a la normalitat el més aviat possible. Per aquest motiu, hem 
creat la Cimera econòmica –que es du a terme des de mitjans d’abril-, en el marc 
del que per que serà el Consell Econòmic i Social per a la reactivació econòmica, 
social i laboral de la Covid-19, l’òrgan de col·laboració públicoprivada que treballa 
per definir propostes d’acció per reactivar el teixit econòmic de Cambrils.  

L’Ajuntament de Cambrils som l’administració pública més propera a la ciutadania. 
Per això, el govern municipal ha treballat des del primer dia adoptant les mesures 
extraordinàries necessàries, tant socials com econòmiques, per fer front a l’impacte 
inicial de la crisi en la ciutadania cambrilenca. Però cal seguir treballant per disposar 
de les eines i la capacitat d’adaptar i ampliar recursos per fer front a les noves 
necessitats que generarà la crisi. 

El Pla local per a la reactivació econòmica i social de Cambrils vol donar resposta 
a la situació actual, és un pla viu i adaptable a la situació que ens espera que és 
incerta i difícil de predir. 

Ara és hora de treballar plegats, de teixir complicitats, implicar a la ciutadania, treballar 
des de la cooperació i el voluntariat, potenciar la col·laboració públicoprivada, 
reforçar la corresponsabilitat i la coproducció de polítiques públiques. 

Ara és l’hora de sumar esforços en la planificació de la recuperació econòmica i 
social, en l’elaboració i l’execució juntament amb tota la ciutadania, tots els sectors 
de la ciutat, agents econòmics i socials. 

El Pla recull totes les mesures preses per fer front a la greu crisi social i econòmica 
i té en compte les àrees socials (benestar social, educació, infància, habitatge, 
ocupació), l’àrea econòmica i de ciutat (turisme, promoció econòmica, hisenda, 
serveis generals, urbanisme, obra pública) i l’àrea cultural, festiva i d’oci (cultura, 
festes, joventut, turisme i esports). 
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COMITÈ DE 
COORDINACIÓ 
MUNICIPAL DEL 
CORONAVIRUS

ACCIONS

Des de l’inici de la crisi, el Govern municipal ha treballat activant tots 
els serveis i personal necessari per fer front a la crisi.

En  data 11 de març de 2020, l’alcaldessa junt amb el personal  tècnic  i  
regidors, i regidores de les àrees de Salut, Protecció Civil, Policia Local i 
Benestar Social, es va  reunir  per  constituir  el Comitè  de  coordinació  
municipal  del  coronavirus de l’Ajuntament de Cambrils. 

Les funcions del comitè han estat:

> Planificar les actuacions  que  s’han considerat adequades per 
evitar i suprimir el risc epidemiològic existent al municipi i en el si de 
l’organització.

> Coordinar les diferents accions proposades des dels diferents 
departaments de l’Ajuntament per tal de garantir els serveis bàsics 
a la població.

Mesures socials. Relació de mesures en l’àmbit d’atenció a les persones 
que l’Ajuntament de Cambrils ha posat a disposició de la ciutadania per 
l’impacte de la crisi del Covid-19:

> Serveis Socials bàsics. El Departament de Benestar de l’Ajuntament ha 
establert nous protocols per continuar prestant els serveis bàsics d’atenció 
i menjar a domicili, teleassistència i xarxa de distribució d’aliments. S’han 
adoptat mesures proactives per donar suport i acompanyar a la població 
amb més necessitats durant aquests dies de confinament. 

> Servei d’Informació i Atenció les dones (SIAD). Es pot contactar amb el 
servei mitjançant el telèfon 010 i el correu siad@cambrils.org. El telèfon 900 
900 120 per atenció a dones en situació de violència masclista funciona 
les 24 hores, és gratuït i confidencial i  també atén a través de l’adreça de 
correu 900900120@gencat.cat.

> Servei d’Atenció Integral a les persones LGTBI (SAI). El servei d’atenció 
integral ha continuat prestant atenció via telefònica. Les persones que 
ho requereixin poden contactar a través del 010 o el correu electrònic 
sai@cambrils.org. Es posa a disposició el web https://www.cambrils.cat/
igualtat/ambits-tematics/diversitat-d2019orientacions-sexuals-lgbt-1/
diversitat-d-orientacio-sexual-identitat-i-expressio-de-genere-lgbti/
servei-d2019atencio-integral

> Recollida d’aliments. La recollida d’aliments s’ha dut a terme a través de 
les entitats Creu Roja i Càrites Vila o Càrites Platja. 

> Pla de Ciutadania, Diversitat i Cohesió. S’ha fet el seguiment dels 
expedients iniciats des del servei d’acollida, adequant els materials 
didàctics del curs de coneixement de l’entorn; s’han atès les cites 
concertades del servei d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria, 
i s’ha continuat el contacte amb les diferents entitats religioses i 
associacions de persones migrades presents al territori.

> Gent Gran. Durant el confinament l’entitat Amics de la Gent Gran, amb 
qui l’Ajuntament de Cambrils té un conveni de col·laboració, ha intensificat 
l’acompanyament de les persones grans que viuen soles.

> Targetes menjador. L’Ajuntament de Cambrils ha distribuït a domicili 
les 813 targetes dels infants del municipi amb la beca menjador de la 
Generalitat.

S’HAN PRES TOT UNA SÈRIE DE 
MESURES PER TAL D’ATENDRE 
A LES NECESSITATS DELS 
CIUTADANS I CIUTADANES DE 
CAMBRILS. PER TAL MANTENIR 
INFORMADA A LA POBLACIÓ, 
S’HAN RECOLLIT I PUBLICAT A 
LA WEB WWW.CAMBRILS.CAT/
CORONAVIRUS
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> Oficina Local d’Habitatge i Oficina Tècnica d’Inclusió. S’ha seguit 
oferint atenció telefònica a través del número 977129001 (ext 1) per fer 
el seguiment de les possibles incidències dels habitatges del Programa 
60/40 de lloguer social.

> Xarxa d’ajuda mútua. El comitè de coordinació municipal de l’Ajuntament 
de Cambrils ha coordinat una xarxa d’ajuda mútua per canalitzar les 
ofertes de voluntariat rebudes i donar suport a persones amb necessitats 
bàsiques durant el confinament. Des de l’àrea de Participació Ciutadana 
s’ha gestionat la captació del voluntariat. Al final, més de 100 persones, 
entre ciutadania i membres d’associacions, s’han ofert de voluntaris. 
Serveis socials del departament de Benestar Social s’ha encarregat 
de detectar les necessitats bàsiques a cobrir i finalment, Protecció Civil 
s’ha ocupat de gestionar i coordinar tot el voluntariat. A més, des de la 
Brigada, s’han cobert les necessitats de logística i urgències diverses com 
subministrament d’aliments i altres a les entitats socials que s’ocupen de 
la recollida i distribució d’aliments. 

> Joventut. S’ha posat en marxa el servei d’acompanyament emocional 
online per a joves “Joventut t’acompanya, si vols”. També, s’ha seguit 
oferint en versió online les sessions dels programes Endolla’t i Akadèmia 
als grups de joves que ja estaven realitzant aquesta formació emocional 
de manera presencial abans del confinament.

Mesures de seguretat, mobilitat i serveis. Relació de mesures en l’àmbit 
de la mobilitat i els serveis que l’Ajuntament de Cambrils ha activat per 
l’impacte de la crisi de la Covid-19:

> Policia local i seguretat. La Policia Local ha establert una sèrie de mesures 
extraordinàries sobre protecció i seguretat ciutadana durant la crisi de la 
Covid-19 com la posada en marxa un servei especial de vigilància per 
garantir que persones i establiments complissin amb les restriccions. A 
més, s’ha reforçat l’atenció telefònica dels números 092 i 977 79 45 66 (que 
funcionen les 24 hores).

> Mobilitat i transport. Per fomentar el confinament de la ciutadania, les 
zones d’aparcament blaves i taronges han estat gratuïtes (des del dia 
14/3 fins al 25/5). Pel que fa al transport col·lectiu urbà, es van reduir 
freqüències i es van establir nous horaris. 

> Serveis. Durant la crisi del Covid-19, s’han realitzat diàriament tasques de 
desinfecció de les principals vies i de zones sensibles com els voltants de 
l’Hospital Lleuger Dr. Antoni de Gimbernat i les àrees de supermercats i 
establiments d’alimentació.

> Subministraments.  
 SECOMSA: Com que la recollida de residus és un servei obligatori 

i essencial, des de Secomsa s’ha realitzat una campanya de 
sensibilització dels residus perquè a  les àrees de contenidors, es 
dipositi únicament la fracció orgànica, envasos lleugers, envasos de 
vidre, paper/cartró i resta; i també perquè no es deixin residus fora 
dels contenidors perquè les persones que fan la recollida no hagin 
d’entrar en contacte directe amb els residus. 

 COMAIGUA: L’empresa va implantar mesures per protegir la 
seguretat sanitària del seu personal i  assegurar el funcionament 
de les instal·lacions. Així, va suspendre l’atenció presencial posant a 
disposició canals telemàtics per fer les gestions. A més, es va allargar 
el període de pagament voluntari de 30 a 45 dies per a totes les 
factures emeses en actual període de pagament voluntari i per les 
noves emissions de factures durant aquest període.
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Mesures econòmiques. Relació d’ajuts econòmics i prestacions que 
l’Ajuntament de Cambrils ha posat a disposició de la ciutadania per 
l’impacte de la crisi del Covid-19:

> Ajornament impostos. S’ha ajornat un període mínim de tres mesos 
l’Impost de Béns Immobles, l’Impost de vehicles de tracció mecànica, 
la Taxa de recollida d’escombraries i la Taxa de gual.

> Mercat ambulant. Els paradistes que han vist suspesa la seva activitat 
se’ls ha aplicat l’exempció a la taxa d’ocupació. 

> Avançament del pagament de factures d’autònoms i petits i mitjans 
comerços per tal de dotar-los de liquiditat al més aviat possible. Des 
de l’inici del confinament, l’Ajuntament va executat el pagament de 
factures per un import de vora 3 milions d’euros.

> Indemnització econòmica a les empreses amb contractes suspesos per 
raons de força major que presten serveis ordinaris i no essencials per 
a l’administració com la neteja d’escoles, el manteniment de parcs i 
jardins o la senyalització de la via pública.

> Escoles bressol municipals. Les famílies han quedat exemptes de 
pagar la quota de les escoles bressol municipals mentre han estat 
tancades.

> Escola Municipal de Música. Es retornarà a les famílies l’import 
proporcional de l’Escola Municipal de Música pel temps que el servei 
ha estat tancat. 

Mesures de suport a empreses, comerços i autònoms. Relació de 
mesures en l’àmbit empresarial, comercial i laboral que l’Ajuntament de 
Cambrils ha posat a disposició per l’impacte de la crisi del Covid-19:

> Servei d’orientació i assessorament. Des del servei d’emprenedoria 
Cambrils Emprèn s’ofereix com a servei d’orientació un recull de 
mesures en matèria econòmica adoptades pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat, adreçades a 
les empreses, autònoms i professionals per fer front a la situació 
excepcional d’estat d’alarma declarat el passat 14 de març per tal de 
contenir l’expansió del COVID 19. S’habilita l’enllaç següent: https://
www.cambrils.cat/ca/serveis/empresa-i-emprenedoria/mesures-
per-fer-front-a-l-impacte-economic-i-social-del-covid-19

> Emprenedoria. El servei Cambrils Emprèn del Departament de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cambrils ofereix 25 cursos 
de tecnologia i estratègies digitals adreçats a empreses i persones 
emprenedores del municipi a través de la plataforma «Emprèn 
online» a través del web municipal: https://emprenonline.cambrils.
cat

 S’habilita un formulari de contacte per a persones emprenedores, 
autònoms/es i empreses per a consultes, dubtes o assessorament a 
través de l’adreça https://www.cambrils.cat/ca/serveis/empresa-i-
emprenedoria/oficina-virtual-1/consulta-emprenedoria

> Servei de comerços a domicili. S’ha habilitat un servei per tal d’informar 
d’aquelles activitats que són servei essencial i que fan repartiment a 
domicili, sobretot dirigit a persones que no poden sortir de casa per 
fer la compra perquè pertanyen a un col·lectiu de risc o vulnerable.

 La llista amb els telèfons de contacte era oberta i s’actualitzava a 
mesura que es feia la sol·licitud al departament de Salut Pública 
municipal.
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Mesures formatives i d’ocupació. Relació de mesures en l’àmbit de la 
formació i l’ocupació que l’Ajuntament de Cambrils ha posat a disposició de 
la ciutadania per l’impacte de la crisi del Covid-19:

> Formació. El departament d’Educació i Polítiques Actives d’Ocupació 
de l’Ajuntament de Cambrils ha creat un nou espai virtual per posar 
a l’abast de la ciutadania tota l’oferta de formació a distància 
existent. L’e-Aula, que s’anirà actualitzant, recull en una sola pàgina 
web els recursos online de més de 30 entitats, administracions i 
organitzacions ordenada per àrees de coneixement i activitat per 
tal de facilitar la cerca. L’espai es pot consultar a l’enllaç: https://
www.cambrils.cat/ocupacio/formacio/e-aula-1

> El departament de Promoció econòmica ofereix gratuïtament 25 
cursos de tecnologia i estratègies digital per comerços a través de la 
plataforma Emprèn Online amb l’objectiu de millorar la competitivitat 
de les empreses i persones emprenedores. 

Mesures culturals. L’Ajuntament de Cambrils ha posat a disposició 
de la ciutadania una sèrie d’activitats culturals durant el període de 
confinament.

> Museu d’Història de Cambrils. Exposició col·laborativa Vitrines 
Confinades: la mostra recull imatges d’objectes que conserven a casa 
seva persones que viuen a Cambrils. 

 El museu s’ha sumat a la campanya #museusacasa amb un nou 
apartat web que agrupa tots els recursos en línia. Com a novetat, 
s’ha publicat un recorregut virtual inèdit pel Molí de les Tres Eres i s’ha 
participat, juntament amb una quinzena de museus catalans al nou 
concurs #MuseumQuizACasa www.museumquizacasa.org.

> Arxiu Municipal de Cambrils. S’han posat a disposició de la 
ciutadania dues exposicions virtuals: la versió digital de l’exposició 
“Remendadores” de Montserrat Vidal-Barraquer i Flaquer i una altra 
sobre la Setmana Santa. També, s’ha demanat la col·laboració 
ciutadana per documentar la situació de confinament derivada del 
coronavirus. 

> Biblioteca. Ha engegat la iniciativa «Els directes de la biblioteca» 
a través del perfil d’Instagram @bibliocambrils per acostar aquest 
equipament al públic i fomentar la lectura. Alhora, s’ha dut a terme 
una gran tasca de promoció de la lectura amb les activitats als clubs 
de lectura i a través de la plataforma Ebibliocat. 

> Sant Jordi. S’han pres diverses iniciatives relacionades amb la literatura 
per tal de celebrar la diada de Sant Jordi. 

 L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Cambrils ha organitzat diverses 
activitats per celebrar Sant Jordi des de casa del 21 al 29 d’abril.  El 
programa «Dies de llibres», que s’ofereix cada abril al voltant de la 
diada literària, s’ha adaptat a les condicions de confinament per 
continuar promocionant aquesta tradició cultural catalana i l’obra 
dels escriptors i escriptores locals.

 Totes les activitats s’han dut a terme a les xarxes socials, principalment 
a través de l’Instagram de la Biblioteca municipal Josep Salceda i 
Castells (@bibliocambrils) i del Facebook de Departament de Cultura 
de l’Ajuntament 

 L’àrea d’Educació ha habilitat una web de recursos en línia per a infants 
i joves: https://www.cambrils.cat/ensenyament/ensenyament/
programes-educatius/pla-educatiu-d-entorn-1/sant-jordi-
hocelebremacasa
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> Escola Municipal de Música. El centre educatiu ha seguit actiu i ha 
acompanyat a l’alumnat i a les seves famílies durant el confinament 
oferint diverses iniciatives des del bloc www.escolamusicacambrils.
com per mantenir el contacte i proposar activitats que es poden 
dur a terme des de casa. El professorat d’instrument ha fet el 
seguiment de l’aprenentatge dels seus alumnes mitjançant diverses 
plataformes. 

> Recursos educatius en línia. El departament d’Educació de 
l’Ajuntament de Cambrils ha publicat un nou apartat al web 
municipal amb una recopilació de recursos socioeducatius en 
línia per als infants i les seves famílies. https://www.cambrils.cat/
ensenyament/ensenyament/programes-educatius/pla-educatiu-
d-entorn-1/recursos-on-line

> Esports. Des de l’Ajuntament també s’ha treballat per fomentar la 
pràctica esportiva a casa. Així, la regidoria d’Esports ha preparat 
un seguit de sessions dirigides d’activitat física a través del canal de 
youtube https://www.youtube.com/cambrilsesport i de les xarxes 
socials. 

 Les classes han estat impartides pels mateixos professionals que ho 
fan habitualment al Palau Municipal d’Esports. Hi ha hagut sessions 
de diferents esports i nivells de ciclo indoor, TBC, pilates, manteniment, 
zumdance i altres disciplines, adreçades tan a persones adultes 
com gent gran i nens i nenes. Cada dia s’han publicat a les xarxes 
entre 6 i 8 sessions, repartides en horari de matí i tarda.

> Promoció econòmica. L’Ajuntament de Cambrils, a través del 
Departament de Promoció Econòmica, s’ha adherit a la plataforma 
digital https://www.compradesdecasa.cat, impulsada per la 
Cambra de Comerç de Reus amb l’objectiu de fomentar el consum 
de proximitat. El servei municipal Cambrils Emprèn ha fet difusió 
de l’eina entre el sector a través de diversos canals i ja s’hi han 
inscrit més d’una vintena d’establiments i empreses productores del 
municipi.
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LA PARTIDA DESTINADA AL PLA DE 
REACTIVACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL 

DE CAMBRILS ASCENDEIX A

2.923.337,63 €
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ESTRUCTURA DE 
TREBALL PER 
L’ELABORACIÓ 
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GRUPS DE 
TREBALL PER 
IMPULSAR 
MESURES PER 
LA SITUACIÓ 
POST-COVID19

L’Ajuntament de Cambrils, per tal de donar resposta a la crisis sanitària, 
econòmica i social associada a la pandèmia, ha creat diferents grups 
de treball per tal d’impulsar mesures en els diferents àmbits d’actuació 
municipal, dirigides a contrarestar i minimitzar els efectes que la crisis 
sanitària està provocant a la població de Cambrils.

> Grup d’atenció social i educativa que s’ha ocupat de fer el diagnòstic 
de les noves necessitats en previsió a l’increment de vulnerabilitat 
i l’impacte econòmic considerable a les famílies, l’augment de les 
necessitats actuals i s’està treballant en l’establiment de noves 
mesures socials, educatives, d’habitatge i ocupacionals. 

> Grup econòmic que està treballant en mesures de suport i ajuda 
a particulars i empreses amb la revisió del pressupost municipal, 
qüestions relacionades amb la fiscalitat com pròrrogues, modificació 
del calendari fiscal, modificació d’impostos i taxes i l’estudi de fonts 
de finançament per afrontar l’increment de despeses per aplicar les 
mesures contra la crisi.

> Grup Promoció Econòmica i Ocupació que treballa en mesures de 
reactivació econòmica i d’ocupació com un pla de dinamització 
comercial, línies d’ajuts a empreses i campanyes de promoció 
turística, entre d’altres.

> Grup Activitats al municipi que ha treballat en la reactivació de 
l’activitat cultural, social i esportiva reprogramant i/o anul·lant 
activitats i esdeveniments i programant noves activitats. 

> Grup Ciutat que treballa en mesures per dinamitzar sectors del 
municipi com la construcció, obres i serveis, ocupació de la via 
pública...

> Grup Recursos Humans que treballa en mesures de contractació de 
personal per reforçar àrees essencials com serveis socials, orientació 
empresarial i atenció ciutadana. 
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CIMERA 
ECONÒMICA PER 
LA REACTIVACIÓ 
DE CAMBRILS

El Govern municipal va acordar convocar, en el marc del que serà la 
futura taula d’empresa i ocupació prevista al Pla d’Acció Municipal, 
una cimera amb diferents representats dels agents econòmics i 
turístics de Cambrils. La primera reunió es va celebrar el 15 d’abril, s’han 
desenvolupat quinzenalment fins al mes de juny que han passat a ser 
mensuals fins a la constitució formal del Consell Econòmic i Social per 
a la reactivació econòmica, social i laboral de la Covid-19.

L’objectiu de la cimera és el d’analitzar la situació actual del teixit 
econòmic de Cambrils i definir propostes d’acció amb la col·laboració 
público-privada per tal d’elaborar i consensuar un pla per a la 
reactivació econòmica de Cambrils. 

Assumptes tractats:
> Rebaixa impostos. 
> Incentius a empreses i autònoms
> Dinamització sector de la construcció
> Ajudes al polígon Belianes
> Manteniment espai urbà i platges
> Allargament de la temporada turística
> Qualitat de l’activitat turística, comerç i restauració
> Usos i ocupació de platges
> Fidelització dels clients locals i dels turistes de proximitat
> Animació als carrers
> Campanyes conjuntes
> Assessorament amb motiu de les instruccions de salut
> Adaptació de terrasses

Un cop revisades les diferents propostes per part dels serveis jurídics 
i tècnics de l’Ajuntament de Cambrils, les accions que es poden 
desenvolupar per part de l’Ajuntament són:

Àmbit fiscalitat
> Ampliació del calendari fiscal
> Ajuts fiscals a la construcció:  exempció ICIO en obres menors 
> Derogació de la taxa d’ocupació de la via pública - terrasses, runes 

construcció, mercat ambulant, platges i parades artístiques

Àmbit suport a empreses
> Ajuts directes a empreses i autònoms
> Creació Oficina virtual de suport a la gestió de l’empresa
> Creació Oficina Local d’orientació i suport a l’empresariat específica 

per la crisi del COVID19

Àmbit turisme  
> Replanificació d’activitats 
> Dinamització amb activitats festives i culturals al carrer
> Campanyes enfocades al turisme estatal i de proximitat

Àmbit de salut  
> Destinar els serveis d’inspecció de l’ajuntament a l’acompanyament 

i assessorament a les empreses per tal d’adaptar l’inici de l’activitat 
a les instruccions de les administracions competents.
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DIAGNOSI
Impacte social

Amb la crisi derivada de la pandèmia es fa necessari augmentar els esforços 
per pal·liar els efectes de la crisi que ha accentuat la precarietat de moltes 
famílies i està provocant la pèrdua de llocs de treball, fent que no es puguin 
cobrir necessitats bàsiques i augmentin les desigualtats socials. 

La crisis sanitària és un factor generador d’exclusió social en tant que 
abasta als processos socials i econòmics generals i afecta directament a la 
trajectòria vital de les persones, situant-los en una posició de vulnerabilitat i 
risc que els pot abocar a processos d’exclusió social més servers.

Per aquest motiu, cal establir noves mesures orientades a les condicions de 
vida de les persones, mitjançant la cobertura de les necessitats personals 
bàsiques, les necessitats socials, en l’aplicació del principi d’equitat i justifica 
social:

> Es fa necessari estar al costat d’aquelles persones o unitats familiars 
que es troben en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social 
o residencial, com a resultat d’un procés dinàmic d’acumulació i 
combinació de factors diversos de desavantatge, vinculats a diferents 
aspectes de la vida personal, social, cultural i política dels individus. 

> La crisi actual ha posat de manifest la pobresa i les situacions d’exclusió 
que viuen moltes persones i unitats familiars. Evidenciant la necessitat de 
donar resposta immediata a aquelles persones que pateixen situacions 
greus de pobresa, situacions de clar desavantatge econòmic i social 
respecte a la resta de persones del seu entorn, i que els dificulten o 
impedeixen participar en les activitats clau de la societat. 

Totes les accions proposades promouen la lluita contra la pobresa i la 
inclusió social i estan destinades a prevenir els factors d’exclusió social i a 
lluitar-hi facilitant les eines necessàries per aconseguir uns societat més 
cohesionada i justa.

Mercat de Treball. Dades d’atur al municipi de Cambrils

Comparativa de les dades d’atur a Cambrils durant el 1r trimestre i abril de 
2019 i de 2020

Es pot observar que durant l’inici de 2020, l’atur al municipi de Cambrils 
havia baixat respecte a l’inici de 2019.

El mes de març de 2020, es produeix un augment significatiu respecte a 
2019 produït per la pandèmia de la Covid-19: un augment de 233 persones 
aturades més que el 2019. Aquesta tendència a l’alça continua durant el 
mes d’abril de 2020, passant a augmentar respecte al mes anterior en 276 
persones aturades. Respecte al 2019, s’observa que el mes d’abril, d’enguany, 
ha augmentat el nombre de les persones aturades en 835.
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Comparativa de les dades de contractacions a Cambrils durant el 1r 
trimestre i abril de 2019 i 2020

Es pot observar que durant l’inici de 2020, el nombre de contractacions al 
municipi de Cambrils havia incrementat respecte l’inici de 2019.

Durant el mes de febrer es produeix un descens en els dos anys (2019 i 2020), 
però amb l’inici de temporada de Setmana Santa, el mes de març de 2019 
s’observa un increment de contractacions en 306 nous contractes.

D’altra banda, el mes de març de 2020, es produeix un forta davallada 
de les contractacions pre-temporada i temporada de setmana santa, de 
627 contractes al mes de febrer passa a 406 el mes de març. Un augment, 
només de 221 contractes.

Si es fa la comparativa respecte al març de 2019, s’observa que s’ha 
produït una forta davallada de contractacions, amb una diferència de 467 
contractes menys que el 2019.

En finalitzar el mes d’abril de 2020, s’observa que la tendència a la baixa 
respecte al mes de març, pel que fa a les contractacions és encara més 
significativa, fins i tot alarmant, ja que es deixen de contractar a 259 
persones treballadores, Si aquesta comparativa es realitza respecte al mes 
d’abril de 2019, s’observa que les contractacions han tocat fons, perdent 
1438 contractes de treball.

*Dades tretes de l’Observatori de Treball – Gencat (8 de maig 2020)

Dades d’ERTOs a Cambrils

Al Municipi de Cambrils s’han realitzat 493 expedients d’ERTO, a 
conseqüència de l’estat d’alarma provocat per la pandèmia de la Covid-19. 
Són expedients denominats de força major.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
(3) Procediments administratius d’extinció de contractes de treball (acomiadament col·lectiu), 
de suspensió temporal de contractes de treball, o de reducció temporal de jornada basats en 
causes econòmiques, tècniques, organitzatives, productives (arts. 47 i 51 del Reial decret legislatiu 
2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors).

Força major Causes(3) Total

Municipi Expedients Persones 
treballadores

Expedients Persones 
treballadores

Expedients Persones 
treballadores

Cambrils 493 1.791 8 35 501 1.826
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Expedients totals de regulació d’ocupació a Cambrils per secció 
econòmica.
(Situació a 01 de maig de 2020 -expedients registrats fins al dia 
anterior)

A. Agricultura, ramaderia i pesca 10

C. Indústries manufactureres 13

E. Aigua, sanejament i gestió de residus 1

F. Construcció 39

G. Comerç a l’engròs i al detall 103

H. Transport i emmagatzematge 9

I. Hostaleria 199

J. Informació i comunicacions 2

L. Activitats immobiliàries 14

M. Activitats professionals i tècniques 11

N. Activitats administratives i auxiliars 15

P. Educació 12

Q. Activitats sanitàries i serveis socials 19

R. Activitats artístiques i d’entreteniment 14

S. Altres serveis 40

TOTAL 501

Persones treballadores afectades per expedients totals de 
regulació temporal d’ocupació a Cambrils per secció econòmica.
(Situació a 01 de maig de 2020 -expedients registrats fins al dia 
anterior)

A. Agricultura, ramaderia i pesca 47

C. Indústries manufactureres 36

E. Aigua, sanejament i gestió de residus 1

F. Construcció 145

G. Comerç a l’engròs i al detall 290

H. Transport i emmagatzematge 29

I. Hostaleria 927

J. Informació i comunicacions 7

L. Activitats immobiliàries 21

M. Activitats professionals i tècniques 28

N. Activitats administratives i auxiliars 33

P. Educació 62

Q. Activitats sanitàries i serveis socials 49

R. Activitats artístiques i d’entreteniment 42

S. Altres serveis 109

TOTAL 1.826
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MESURES
Benestar Social

Mesura 1. S’ampliarà molt substancialment la dotació pressupostària 
dels ajuts d’urgència social en tres línies per donar resposta a l’augment 
de famílies que han entrat en situació de vulnerabilitat pels efectes de 
la crisi: una línia destinada a atendre l’augment de casos, una segona 
sobre l’ampliació del suport als infants usuaris del Servei d’Atenció 
Diürna i una tercera sobre la creació d’una línia d’ajuts a l’habitatge 
per situacions d’urgència.

Mesura 2. Es preveu reforçar altres programes com el reforç de la xarxa 
de distribució d’aliments amb l’ampliació de la partida destinada a les 
targetes moneder que complementen els serveis de Càrites i Creu Roja. 

Mesura 3. També es preveu ampliar la dotació pressupostaria per 
atendre les despeses vinculades al manteniment de la llar de les 
persones vulnerables amb l’objectiu de garantir els subministraments 
bàsics, cobrint rebuts pendents (pobresa energètica), facilitar l’accés 
a l’habitatge i al seu manteniment, així com d’altres relacionades amb 
aquests conceptes.

Mesura 4. Reforç de la plantilla de treballadors i educadors socials per 
tal de poder atendre l’augment d’expedients

Habitatge

Mesura 5. S’obrirà una línia de subvenció per ajut extraordinari per a 
persones en risc d’exclusió residencial per la pèrdua del seu habitatge 
habitual per no poder fer front al seu pagament. 

Aquestes ajudes es gestionaran a través de l’Oficina Local de l’Habitatge 
i serviran per complementar els ajuts ordinaris d’administracions com la 
Generalitat i de plans estatals com les línies estatals extraordinàries 
per a fer front a la Covid-19, gestionades també des de l’Oficina Local 
d’Habitatge. S’haurà de preveure un reforç de personal. 

Educació, infància i joventut

Mesura 6. S’ha creat un banc de recursos digitals per complementar 
la dotació de suports digitals amb connectivitat que el Departament 
d’Educació de l’Ajuntament ha distribuït a les famílies de Cambrils per 
combatre l’escletxa digital i assegurar l’acompanyament telemàtic 
dels infants des de les escoles. 

Mesura 7. S’ampliarà la partida de beques de llibres per poder atendre 
a més famílies amb dificultats econòmiques amb l’objectiu de cobrir el 
100% de les sol·licituds que complien amb els requisits per ser beneficiaris 
dels ajuts. També, es donarà continuïtat als ajuts de menjador durant 
l’estiu afavorint la socialització dels infants.

Mesura 8. Pel que fa a l’estiu, s’ha duplicat l’oferta de places de Casals 
d’estiu, a la qual s’aplicarà la tarifació socials als preus, per ampliar la 
cobertura i facilitar l’accessibilitat a un nombre major d’infants a les 
activitats municipals d’estiu, especialment a infants amb expedient 
de risc, o de famílies vulnerables i/o amb risc d’exclusió. Es reforcen les 
activitats d’estiu dirigides a infants de fins a 17 anys, amb l’objectiu de 
compensar l’impacte del confinament i la suspensió de les activats 
escolars. 
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També respon a una funció de conciliació de la vida laboral i familiar, 
tant per aquelles famílies que ambdós progenitors treballen, com per 
aquelles  que la seva prioritat passa per la inserció, i per tant requereixen 
de temps i disponibilitat horari per poder aconseguir aquest objectiu.

Ocupació

Mesura 9. S’elaborarà un nou pla d’ocupació de finançament 
íntegrament municipal per valor de 150.000 euros, per tal de reactivar 
l’ocupació especialment de col·lectius vulnerables i de difícil inserció 
laboral.

Mesura 10. També, s’ha previst la realització de cursos de formació  
professionalitzadora homologats per facilitar la inserció laboral com 
per exemple, un curs d’atenció sociosanitària dirigit als serveis de cura, 
que tenen un alt grau d’ocupació posterior.

Atenció ciutadana

Mesura 11. Pel que fa a l’atenció ciutadana, s’han establert mesures 
per reforçar-la amb un augment de la plantilla de l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana per poder orientar en tots els tràmits d’ajuts i la plantilla de 
treballadors i treballadores socials.

VALORACIÓ 
ECONÒMICA

Mesures socials i educatives

Banc de recursos digitals escoles 11.009,00

Plans Ocupació 150.000,00

Ajuts urgència  (25% increment) 38.966,00

Ajuts urgència - habitatge 40.000,00

Activitats estiu nens SADI 36.800,00

Tarifació social act's estiu 50.500,00

Subvenció  llibres i material escolar 16.500,00

Targetes menjador xarxa distribució aliments 13.925,00

Ajuts habitatge i subministrament (en estudi) 120.000,00

Reforç oficina OAC (2 persones) 29.078,10

Reforç treballadors socials (2 ,5 persones) 45.100,43

Curs atenció sociosanitària 13.500,00

TOTAL 565.378,53 €
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DIAGNOSI

MESURES

L’Ajuntament de Cambrils ha treballat des d’un inici en l’adopció de mesures 
econòmiques i fiscals per pal·liar els efectes de la crisi sanitària sobre la 
ciutadania, els autònoms, el petit comerç i les empreses.

Cambrils és un municipi que depèn principalment dels sectors turístics 
amb el comerç i la gastronomia. Davant d’un escenari on es preveu que la 
temporada serà molt fluixa, tots els sector econòmics de la ciutat mostren 
la el seu patiment davant la incertesa del futur immediat aquest estiu.

Les empreses mostren diferents problemàtiques: aturades de l’activitat, 
ajornament de l’obertura de temporada, aturada de les facturacions, que 
han provocat la disminució d’ingressos amb les afectacions conseqüents 
per l’ocupació en quant a noves contractacions i la necessitat d’acollir-se 
a ERTO’s

D’altra banda, la desescalada progressiva i les instruccions canviants per 
tal de poder iniciar les diferents activitats és causant de molta incertesa i 
genera pors a l’empresariat que té molts dubtes en relació a les condicions 
d’obertura dels establiments i activitats, molt especialment el sector de la 
restauració.

Es preveu una mínima activitat turística lligada als turistes de proximitat i els 
visitants de l’entorn, pel que es fa necessari potenciar la imatge de qualitat 
del municipi per tal d’atraure gent.

Fiscalitat

Mesura 1. S’ha modificat el calendari fiscal amb l’ampliació del 
pagament d’impostos i taxes de caràcter general com l’Impost de 
Béns Immobles, l’Impost de vehicles de tracció mecànica, la taxa de 
recollida d’escombraries i la taxa de gual. També s’han millorat els 
ajornaments i els fraccionaments

Mesura 2. Alhora, s’ha acordat la suspensió del cobrament, i en el seu 
cas devolució, de rebuts de serveis municipals no prestats per l’aturada 
de l’activitat i el tancament de les instal·lacions. L’Ajuntament eximeix a 
les famílies del pagament de la quota de les escoles bressol municipals 
durant el temps que aquestes estiguin tancades. A més, retornarà 
l’import proporcional de les quotes de l’Escola Municipal de Música, 
així com qualsevol import pagat per les persones usuàries de serveis 
no prestats d’Esports, Cultura, Educació o Benestar Social. 

Mesura 3. Exempció del pagament de les taxes d’ocupació de via 
pública. Modificació de l’Ordenança Fiscal no 16 reguladora de la taxa 
per aprofitament especial o utilització  privativa dels béns de domini 
públic i la prestació d’altres serveis. L’exempció és per l’ocupació 
comercial de parades, barraques i quioscs de venda, esbarjo i altres 
anàlegs, parades ambulants, pintors i artistes fins a 5 m2, l’ocupació del 
domini públic amb mercaderies, material i maquinària de construcció, 
runes, tanques, puntals, anelles, bastides i altres instal·lacions anàlegs 
i l’ocupació derivada de la prestació de serveis de temporada a les 
platges i zona marítim – terrestre. Això significa que no hauran de 
liquidar aquesta taxa les terrasses dels bars i restaurants, comerços, les 
parades del mercadet ambulant, les obres, les guinguetes de la platja 
o les parades artístiques.
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Mesura 4. Modificació de l’ordenança número 5, que regula l’impost 
sobre les Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), amb l’objectiu de 
donar suport al sector local d’empresariat de la construcció i industrials 
que intervenen habitualment en l’execució d’obres privades. En aquest 
cas, es va acordar l’exempció de la quota íntegra o bonificada de la 
taxa per l’atorgament de llicències o comunicacions d’obres menors 
que s’hagi meritat.

Suport empreses i autònoms
Mesura 5. Pel que fa les mesures que afecten a les empreses que presten 
serveis a l’Ajuntament, el govern de Cambrils ha decidit avançar el 
pagament de factures d’autònoms i petits i mitjans comerços per 
dotar-los de liquiditat el més aviat possible. L’Ajuntament també 
indemnitzarà a les empreses de serveis ordinaris i no essencials per 
l’administració que han vist suspesos els seus contractes per raons de 
causa major, com és el cas de la neteja d’escoles, el manteniment de 
parcs i jardins o la senyalització de la via pública, entre altres.

Mesura 6. Es destinaran 200.000 euros en ajudes directes a empreses 
del municipi per tal de donar suport en concepte de pagament 
lloguers, reduccions de vendes, costos d’adequació i incentius a la 
contractació

Mesura 7. Creació oficina per assessorar i ajudar a persones 
emprenedores i empresàries en qualsevol tràmit per subvencions de 
les diferents administracions. 

Mesura 8. Reforç de la plantilla d’inspectors. S’ha posat marxa un nou 
servei d’atenció per donar suport a la reobertura dels establiments al 
llarg de les diferents fases de la desescalada amb un assessorament 
personalitzat i que vetlla pel correcte compliment de les mesures. 
L’atenció d’aquest servei es dona transversalment des del Departament 
de Salut i el d’Activitats. 

Aquesta atenció se suma a la que ve donant el departament de Salut, 
des de l’inici de la pandèmia, amb atenció informativa, orientació i 
assessorament en seguretat alimentària. 

Mesura 9. Treball interdepartamental entre Ensenyament i Polítiques 
Actives d’Ocupació i Promoció Econòmica per recollir demandes i 
necessitats de les associacions empresarials a favor de la formació 
dels treballadors.

Turisme 

Mesura 10. Orientació de les accions promocionals turístiques 
principalment al mercat català i de la resta de l’estat, així com mercats 
de distàncies curtes per poder recórrer en cotxe.

Mesura 11. Definició d’un pla de comunicació amb un important pes 
d’estratègia digital online, recolzat igualment per un pla de mitjans 
tradicionals. Estudi profund de micro segmentació i de targets i 
adequació de les accions a les diferents fases de decisió de compra 
i reserva del turista. Campanyes com “Tu també tens vistes a la mar”, 
la promoció del vídeo “Cambrils authentica” o “Life Cambrils” són 
accions en les que ja s’està treballant també de la mà dels empresaris 
turístics d’allotjament.
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Mesura 12. Promoció de la marca “Comerç de Cambrils” potenciant 
les sinèrgies i les col·laboracions amb les diferents entitats comercials 
del municipi. 

Mesura 13. Potenciació de la marca “Cambrils Gastronomia” com a 
perfil identificador i diferenciadora del municipi de la mà de l’Associació 
d’Empresaris de Cambrils.

Mesura 14. Decisions estratègiques relatives a la revisió d’accions 
en el calendari: Fira Multisectorial, Fira Marítima, Balls Esportius, 
CambriBike, Fira del Vi. Acord d’impulsar activitats per a la tardor 
davant d’una temporada estival molt incerta amb l’objectiu de la 
desestacionalització.

Espai públic

Mesura 15. S’habilitarà un paquet d’actuacions en valor de 300.000 en 
conceptes d’obra menor destinats a empreses d’obra i manteniment 
per a petites empreses.

Mesura 16. Realització d’un Pla d’Inversions. Està previst que es destinin 
més d’1.300.000 euros del romanent a inversions financerament 
sostenibles (majoritàriament obres al carrer) si el govern espanyol ho 
autoritza.

Mesura 17. Mesures de flexibilització per a la realització d’obres de 
moviment de terres i estructura a l’estiu.

VALORACIÓ 
ECONÒMICA

Mesures econòmiques

Impostos i taxes

Reforma ICIO 98.000,00 €

Reforma Ocupació Via Pública

. General 150.000,00 €

. Mercat Ambulant 140.000,00 €

. Guinguetes i platges 100.000,00 €

Oficina atenció empresa 29.078,10 €

Ajuts a empresa 200.000,00 €

SUMA MESURES ECONÒMIQUES 717.078,10 €

Mesures suport construcció

Paquet inversions per obra menor 300.000,00 €

Inversions financerament sostenibles 1.320.000,00 €

SUMA MESURES CIUTAT 1.620.000,00 €
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ACTUACIONS EN 
L’ÀMBIT CULTURAL, 
FESTIU I D’OCI
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DIAGNOSI

MESURES

VALORACIÓ 
ECONÒMICA

El sector cultural, festiu i d’oci és un dels que està patint més les conseqüèn-
cies de la crisi de la Covid-19 i és dels que més dificultats tindrà. Per això, és 
necessari impulsar polítiques públiques en l’àmbit cultural i festiu que ajudin 
al sector, que garanteixin la igualtat d’accés a la cultura i que vetllin pel ric 
teixit associatiu, cultural i festiu cambrilenc.

Alhora, el dinamisme cultural i festiu de Cambrils és generador d’interès tu-
rístic i contribueix a la reactivació del sector de la restauració i el comercial. 
Per aquest motiu, és clau apostar per aquest sector tant colpejat generant 
activitat cultural i festiva itinerant als carrers del municipi. 

Mesura 1. Replantejament de les Festes Majors com Sant Pere i la ce-
lebració de Sant Joan per continuar tenint un vincle amb les entitats 
festives i culturals del municipi, i fer activitats que permetin mantenir 
un cert grau de participació a través de xarxes socials i mitjans de 
comunicació local.   S’ha vinculat als restaurants amb la creació del 
Menú de Festa Major, on hi participaran aquells restaurants que vulguin 
i s’inclourà en la difusió.

Mesura 2.  Creació d’un nou programa d’actes culturals i festius al car-
rer durant els mesos de juliol, agost i part de setembre que esdevinguin 
un nou atractiu pels cambrilencs i les cambrilenques i per les persones 
que ens visiten. S’ha treballat amb la contractació de grups i artistes 
de proximitat per tal de col·laborar amb un àmbit que ha estat molt 
tocat per la crisi de la Covid19, que ha paralitzat la seva activitat i l’ha 
limitada durant el desconfinament.  

L’activitat al carrer dinamitzarà les àrees comercials de la zona del port 
i del barri antic, de forma mensual. 

Mesura 3. Programació d’activitats holístiques a la platja. 

Mesures culturals, festives i d’oci

Programació d’actes culturals i festius 30.000,00 €
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Mesures socials
Benestar social
Mesura 1 Increment ajuts urgència  

Mesura 2 Reforç xarxa distribució aliments

Mesura 3 Ampliació  ajudes manteniment i despeses bàsiques llar

Mesura 4 Reforç plantilla de treballadors socials 

Habitatge
Mesura 5 Ajuts extraordinari per a persones en risc d'exclusió

Educació, infància i joventut
Mesura 6 Banc de recursos digitals escoles

Mesura 7 Augment partida beques de llibres

Mesura 8 Ampliació casal estiu. Implantar tarifació social i activitats estiu nens SADI

Ocupació
Mesura 9 Plans Ocupació Municipal

Mesura 10 Curs atenció sociosanitària

Mesura 11 Reforç oficina OAC (2 persones)

SUMA MESURES SOCIALS 565.378,53 €

Mesures econòmiques
Impostos i taxes
Mesura 12 Modificació calendari fiscal

Mesura 13 Exempció cobrament serveis municipals no prestats

Mesura 14 Ordenança no 16. Exempció Ocupació Via Pública

Mesura 15 Ordenança no 5. Reforma ICIO

Suport a empreses i autònoms
Mesura 16 Avançament pagaments proveïdors

Mesura 17 Convocatòria ajudes a empreses i autònoms

Mesura 18 Creació oficina d'assessorament i suport a empresa

Mesura 19 Reforç plantilla inspecció per acompanyament empresa

Mesura 20 Recollida demandes i necessitats de formació

Turisme
Mesura 21 Accions promocionals turístiques

Mesura 22 Pla de comunicació digital

Mesura 23 Marca “Comerç de Cambrils

Mesura 24 Marca “Cambrils Gastronomia”

Mesura 25 Redefinició de les accions del calendari

SUMA MESURES ECONÒMIQUES 717.078,10 €
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Mesures millora espai públic 
Mesura 26 Paquet inversions per obra menor

Mesura 27 Pla d'Inversions 

Mesura 28 Modificació ordenança estiu

SUMA MESURES ESPAI PÚBLIC 1.620.000,00 €

Mesures àmbit cultural, festiu i oci 
Mesura 29 Replantejament de les Festes Majors

Mesura 30 Nou programa d’activitats culturals i festives 

Mesura 31 Programació d’activitat holístiques a la platja

SUMA MESURES CULTURALS, FESTIVES I D’OCI 30.000 €

VALORACIÓ ECONÒMICA PLA DE XOC 2.923.337,63 €
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