
Acció Nº  6 .- Ajuts reactivació

N.Ordre Ref. Ambit Proposta Objectiu 

1 EDUN 03 Pla de suport/ajut per recursos tecnològics i educatius.
Garantir a tot l'alumnat el poder disposar d'equipament informàtic, connectivitat i suport educatiu.
Prioritzar alumnat de famílies desfavorides i sense recursos. 
Els que queden fora de la proposta europea de 1r 2n, a 3r i  1r i 2n ESO

2 EDUN 06 Disposar de beques per a material escolar. Disposar de beques per a material escolar (físics i virtuals). 
Exemple: llicències de lectura virtual (acords amb editorials).

3 SISN  02 Crear una targeta moneder d'impacte social

Dotar d'un instrument nou als ajuts econòmics per a alimentació i productes de primera necessitat, que atorguen els serveis socials 
municipals a persones que es troben en una situació de necessitat o vulnerabilitat.:
1.- Normalitzar l'ajuda superant l'estigmatització d'haver d'acudir a centres benèfics i caritatius.
2.-l'Ajuntament podrà establir acords amb diferents comerços per a l'aplicació de descomptes en productes bàsics, un fet que pot 
relacionar-se amb un conveni signat amb aquells comerços petits, locals i de proximitat

4 SISN 15 Crear una línia d'ajuts d'urgència per persones vulnerables Oferir ajudes directes sobrevingudes i de caràcter urgent, mentre la persona/família amb vulnerabilitat està tramitant la seva 
situació amb SSB. Respondre de manera immediata i puntual a necessitats com alimentació, higiene, farmàcia…

5 SISN 16 Habitatge. Posada en marxa del programa Microcredits Facilitar el pagament de rebuts de lloguer, hipoteca o petits arranjaments del domicili, des de la participació activa i 
coresponsabilitat del ciutadà. 

6 SISN 37

Els ciutadans que s’han vist afectats per un ERTO i encara 
no l’hagin cobrat que l’Ajuntament els hi faci una bestreta 
del que tinguin pendent i una vegada ho cobrin retornar-ho a 
l'Ajuntament.

Ajuts a les famílies

7 TILN 13 Ajudes als comerços Ajudes directes o reducció d'impostos
8 TILN 19 Ajut a les entitats Evitar la desaparició d'algunes entitats


