
LINIES BÀSIQUES D’ACTUACIÓ I ACCIONS A LA POBLACIÓ DURANT L’ESTAT 
D’ALARMA SANITÀRIA PROVOCAT PER LA COVID-19 I VALORACIÓ 

ECONÒMICA. 
 
 
  
Des de l’Ajuntament es van prendre una sèrie de mesures destinades a pal·liar  l’efecte 
de la pandèmia en la nostra població. De vegades han estat accions directes i d’altres 
indirectes, totes elles amb l’objectiu de minimitzar l’impacte del covid-19 i evitar la 
seva propagació. 
 
No totes les accions permeten la seva quantificació i valoració econòmica, sobretot les 
que es porten a terme per persones voluntàries, ja que el seu temps i dedicació es fa 
de forma desinteressada, i responent a una necessitat real, puntual i de vegades 
urgent.   
 
Us adjuntem una relació a “grosso modo” de les accions que es van portar a terme, i 
alhora la valoració d’aquelles que s’han pogut quantificar econòmicament.  
Les principals actuacions es poden resumir a continuació: 
  

- Repartiment massiu i domiciliari de mascaretes a les cases. 
 

- Desinfecció repetitiva dels carrers, places, espais públics, establiments de més 
concurrència, així com l’escola i llar d’infants. 

 
- Entrega d’equips de protecció (granotes, mascaretes, pantalles protectores i 

guants) als professionals sanitaris del consultori local i també de la residència 
La Marquesa. 
 

- Coordinació d’un transport amb la furgoneta municipal entre les urbanitzacions 
municipals i el nucli urbà, per facilitar les gestions personals, assistència al 
metge i compres dels residents fora vila. 
 

- Atenció telefònica i seguiment a les persones grans, les vulnerables i les famílies 
necessitades, així com la realització de la seva compra setmanal en els diferents 
establiments del poble.  
  

- Facilitar pagament dels tributs municipals a particulars, autònoms i botiguers. 
 

- Subvencionar brossa als establiments comercials, segons bases aprovades. 
 

- Repartiment de gel hidroalcohòlic a les botigues, sobretot en l’inici de la 
pandèmia, i desinfecció continuada de les zones d’accés des de l’exterior. 
 
 



- Ampliació del conveni Serveis Socials per adquisició d’aliments frescos i vals 
diversos i acord verbal per disposició total davant qualsevol situació 
d’emergència social. 
 

- Compra directe d’aliments necessaris per complementar el servei de 
repartiment local. 

 
- Organització, cessió i gestió d’ordinadors personals per famílies de l’escola del 

Pla i  ESO, sense recursos informàtics, per poder seguir amb l’aprenentatge 
adaptat a les noves circumstàncies. 
 

- Facilitar la connexió a internet a famílies vulnerables amb fills en edat escolar, 
per poder seguir els ensenyaments on-line. 
 

- Gestió de les targetes moneder per les famílies usuàries de menjador escolar. 
 

- I, amb l’objectiu d’aconseguir vetllar pel bon estat emocional dels infants del 
nostre municipi, es va encetar la iniciativa de celebració dels aniversaris a 
domicili, amb una molt bona acceptació per part de les famílies. 

 
 
 
 
 
El Pla de Santa Maria, a 25 de maig del 2021 
 
 
 
 
 
 
M. TERESA FERRE VILA 
Regidora d’Hisenda. 



EQUIPS DE PROTECCIÓ-
MASCARETES-FARMACIA

SERVEIS DE 
DESINFECCIÓ 
LOCALS I 
CARRERS

PRODUCTES DE 
NETEJA

SERVEIS 
INFORMACIÓ A 
LA POBLACIÓ

VALS 
D'ALIMENTS FELICITACIONS

EQUIPS 
INFORMATICS 

APORTACIONS 
SERVEIS SOCIALS

SENYALITZACIO I 
ADEQUACIÓ LOCAS

ACTUACIONS 
MUSICALS AGENT CIVIC

573,75                              2.278,82             726,71           484,00                634,46           30,25                970,13           210,00                 636,81                       399,00                1.626,24    
2.497,50                          2.509,43             53,50              279,03                23,15              32,95                302,02           522,00                 381,19                       399,30                1.168,86    

463,43                              433,03                454,57           96,56                  160,19           39,60                744,15           96,80                         558,82                609,84        
119,43                              25,41                  805,86           319,44                215,68           49,95                         484,00                
201,51                              880,00                713,96           386,17                       423,50                

59,97                                88,94                  46,32              900,00                
805,00                              880,00                588,07           36,30                  
340,00                              52,25                  345,77           290,40                

70,38                                352,00                145,20           
864,42                              2.843,48             35,00              

89,43                                137,94                
968,00                              729,74                

1.182,17                          88,00                  
712,51                              200,44                
800,00                              440,00                
158,51                              243,87                
356,01                              

85,00                                
648,90                              

85,00                                TOTAL

11.080,92                        12.183,35          3.914,96        1.179,03            1.033,48        102,80              2.016,30        732,00                 1.550,92                    3.491,32            3.404,94    40.690,02  


