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Per finalitzar, volem agrair la feina de

totes les persones que no s'han

pogut quedar a casa, sinó que han

treballat cada dia perquè a ningú li

faltés de res. Les que han vetllat per

la nostra salut, les que ho han fet per

la nostra seguretat, les que han

deixat el poble net,  les que no han

parat perquè a les botigues hi

hagués tot el necessari, les que ens

han servit amb un somriure als llavis.

A totes elles, gràcies infinites.

Sembla que faci un segle, però

només han passat poc més de 2

mesos des del dia 14 de març, el dia

que, per molts, va canviar tot. Aquell

dia, i seguint les directrius del

Gobierno, Cabrils va entrar en un

estat d'alarma, però també en un

estat d'alerta, ple de seny i

responsabilitat. 

 

 

 

 

Avui, 23 de maig, entrem en el què

s'ha anomenat 1a fase de la

desescalada, el primer gran pas cap

a l'anomenada "nova normalitat". Per

això, volem fer un recull de totes

aquelles accions que s'han dut a

terme des de l'Ajuntament, moltes

de les quals no haguessin reeixit

sense el seny i la responsabilitat de

la ciutadania de Cabrils.
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Segueix les mesures adoptades per l'Ajuntament de
Cabrils davant la crisi sanitària de la Covid-19 a
cabrils.cat/gestio-covid-19/.
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S'estudiarà la possibilitat d'establir bonificacions a

comerços i empreses que han hagut de cessar la seva

activitat, així com altres mesures que puguin alleugerir

l'economia en els propers mesos.

S'ampliaran els ajuts de caràcter social per fer front a

les situacions de necessitat de caràcter social que

esdevinguin i pal·liar de la millor manera possible

l'impacte econòmic de les famílies.

Seguint l'objectiu de garantir la liquiditat a totes les

empreses proveïdores de serveis a l'Ajuntament de

Cabrils i amb la prioritat de mantenir els llocs de treball,

l'Ajuntament fomentarà la continuïtat de tots els

contractes públics i a la vegada intentarà garantir la

compensació d'aquells que no es puguin prestar

sempre i quan hi hagi manteniment de l'ocupació, fixant

com a prioritat el manteniment de l'ocupació i d'acord

amb el marc legal.

 

 

Exoneració del cobrament de conformitat amb l'article

26.3 del TRLRHL, de les següents taxes municipals des

del dia 12 de març fins a la reobertura del servei

municipal:

 

Exoneració del cobrament dels imports corresponents a

les explotacions de béns de domini públic dels

equipaments municipals, des del dia 12 de març fins a la

reobertura del servei municipal.

L'Ajuntament de Cabrils, sensible a la situació

d'emergència del país, ha pres mesures per ajudar a la

ciutadania a mitigar, en la mesura del possible, els efectes

econòmics que està provocant la crisi sanitària.

 

Les mesures contemplades són:

 

-   Taxa del servei municipal de l'Escola Bressol

-   Taxa del servei esportiu CEM Cabrils

- Taxa per ocupació privativa de la via pública

corresponents a terrasses de bars, restaurants, parades

de mercat o similars

 

S'aproven un paquet de mesures econòmiques i fiscals amb motiu de 

l'estat d'alarma

Data - 3 d'abril de 2020 Estat - VigentData - 3 d'abril de 2020 Estat - Vigent
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Impost vehicles tracció mecànica

Impost béns Immobles Urbans (IBI)

L’Ajuntament ha modificat el terminis de cobrament dels

impostos i taxes municipals previstos per l’any 2020,

motivat per la pandèmia de la COVID-19.

 

En aquest sentit, el calendari del contribuent del 2020

queda de la següent manera:

 

Pagament en voluntària – del 02/03/2020 a 02/06/2020

Pagaments domiciliats – 01/06/2020

 

Pagament en voluntària – del 04/05/2020 a 01/09/2020

Pagament domiciliats:

- 1a fracció – 01/07/2020

- 2a fracció – 01/09/2020

- 3a fracció – 02/11/2020

Ajornament dels terminis de pagament d'impostos i taxes municipals

Taxa cementiri municipal

Taxa clavegueram

Taxa gestió residus domèstics

Taxa gestió residus comercials

Pagament en voluntària – del 04/05/2020 a 01/09/2020

Pagaments domiciliats – 01/09/2020

 

Pagament en voluntària – del 04/09/2020 a 04/12/2020

Pagaments domiciliats – 01/12/2020
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Per tal de resoldre dubtes i consultes sobre temes

tributaris i fiscals, l'Ajuntament ha habilitat un nou telèfon

mòbil, el  672 338 973, disponible els feiners de 9 a 14

hores.

S'obre una convocatòria per a la concessió de subvencions per al sector
comercial i de serveis de Cabrils afectat per la COVID-19

Data - 4 de maig de 2020 Estat  - Vigent
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pres la decisió d’obrir una convocatòria específica per a la

concessió de subvencions en règim de concurrència

competitiva per al sector comercial i de serveis de Cabrils

que hagin vist afectada la seva activitat de forma

significativa a conseqüència de la pandèmia COVID-19

durant el període comprés entre el 14 de març i el 26

d’abril, per un import  total de 66.000 euros.

 

Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació,

s’hauran de presentar de forma telemàtica, al  Registre

electrònic de l’Ajuntament. També es podran presentar en

qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei

39/2015, de 2 d’octubre, de Procediment Administratiu

Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

 

L’Ajuntament de Cabrils, valora la dinamització social i

econòmica que donen els comerços al nostre municipi i

lamenta l’impacte econòmic que està tenint la crisi del

coronavirus en el petit comerç a conseqüència de

l’aturada de l’activitat econòmica que ha suposat el

confinament de la població i el tancament dels

establiments comercials considerats no essencials amb la

declaració de l’estat d’alarma.

 

Per això, amb la voluntat d’apaivagar l’impacte de les

conseqüències d’aquesta crisi en l’activitat econòmica

local com en les pròpies accions que en matèria de

promoció i dinamització econòmica es vénen

desenvolupant des de l’Àrea de Promoció Econòmica fruit

de l’acció conjunta de les regidories d’Empresa, comerç i

ocupació, d’Economia social i solidària i Contractació

pública sostenible, d'Hisenda i de Turisme i Fires, s'ha

prest



L'Ajuntament segueix pagant els contractes amb les empreses
concessionàries i de serveis durant l'estat d'alarma

Data - 13 de març de 2020 Estat - Vigent
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L'estat d'alarma ha provocat que molts negocis i serveis

hagin hagut d'aturar la seva activitat ordinària. En el cas de

les empreses que tenen relació contractual amb

l'ajuntament, aquest ha garantit la continuïtat del

pagament dels imports corresponents, malgrat no es

poguessin dur a terme les activitats per les quals aquestes

empreses estaven contractades.

 

#CompraaCabrils, la campanya de promoció del teixit comercial local

Data - 7 d'abril 2020 Estat - Vigent
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Per tal de donar suport al teixit comercial de Cabrils, des

del passat 7 d'abril s'ha anat informant, regularment, dels

establiments comercials que han obert, el seu horari i el

seu

seu telèfon, per tal d'afavorir la compra al municipi,

sempre seguint les mesures de seguretat pertinents. 

 

 

Sportise (monitoratge CEM)

Nutres (menjador Escola Bressol)

Musicop (projecte 4 cordes escoles)

UTE Musicop-Visualsonora (escola de música)

Aquesta mesura ha servit per garantir els llocs de treball

de les persones que treballaven en aquests serveis. Les

empreses que s'han trobat en aquesta situació són:

 



Els establiments de restauració de Cabrils disposaran de

dues places d'estacionament exclusiu per a la clientela i

vehicles de repartiment a domicili.

 

Per tal d'ajudar un dels sectors econòmics més importants

del municipi a tornar a la normalitat, l'Ajuntament de

Cabrils, a través de la Regidoria d'Empresa, Comerç i

Ocupació, ha ofert als establiments de restauració de

Cabrils dues places d'estacionament exclusiu per poder

facilitar la càrrega i descàrrega i la venda al restaurant.

 

S'habiliten zones d'estacionament exclusiu per a clients i càrrega i
descàrrega als restaurants de Cabrils

Data - 20 de maig de 2020 Estat - Vigent

E
C

O
N

O
M

I
A

ESPECIAL COVID-19

Cabrils destinarà el 20% del superàvit de 2019 a despesa social

Data - 25 de maig de 2020 Estat - Vigent
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D'aquesta manera, durant els propers dies es permetrà als

vehicles de repartiment a domicili estacionar a les

proximitats dels establiments, així com l'estacionament de

la clientela perquè puguin recollir les seves comandes.

El Reial Decret-Llei 11/2020 del 31 de març de mesures

urgents en l'àmbit social i econòmic, permet a les entitats

locals destinar, com a màxim, el 20% del superàvit ajustat

de la liquidació de l'exercici 2019 a polítiques socials.

 

Això permetrà que l'Ajuntament de Cabrils destini la

quantitat de  64.279,66 euros  a ajuts per situacions

extraordinàries derivades de la Covid-19 i fer front a la crisi

social i econòmica que està tenint el municipi amb una

major capacitat financera.

 

 

Aquesta actuació, que serà sotmesa a votació el pròxim

ple ordinari del mes de maig, se suma a la convocatòria

d'ajudes per al sector comercial i de serveis de Cabrils

afectats per la Covid-19 mitjançant la qual es va destinar

fins a 66.000 euros.



Canvis en l'Àrea Bàsica de Salut degut a la pandèmia

Data - 23 de maig de 2020 Estat - Vigent

S
A

N
I

T
A

T

ESPECIAL COVID-19

Visites de seguiment a la gent gran que viu sola

Data - 24 d'abril de 2020 Estat - Vigent
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L'Àrea Bàsica de Salut a la qual pertany Cabrils (que

engloba Cabrils i Vilassar de Dalt), s'ha reestructurat degut

a la pandèmia de la COVID-19. Per evitar riscos

innecessaris de contagi, s'han diferenciat els dos centres.

Per una banda, el consultori de Cabrils s'ha destinat

només a pediatria, mentre que l'edifici de Vilassar de Dalt

s'ha destinat als adults. 

 

Catsalut ha habilitat un número de telèfon per a la

programació de visites, el 93 326 89 01. També, mentre

duri la pandèmia ha habilitat més serveis a l'espai virtual

"La Meva Salut".. 

A  Cabrils hi ha més de 160 persones que viuen soles.

Atenent aquesta dada, les regidories de Sanitat i Gent Gran

i la Policia Local han estat fent visites i trucades de

seguiment a aquestes persones, per tal de conèixer el seu

estat i d'informar-los del ventall de serveis que

l'Ajuntament ha posat a la seva disposició, com la

possibilitat, a través de la xarxa de voluntariat, de rebre la

compra a casa, treure les escombraries o treure a passejar

la mascota. 

 

 

Aprofitant que les visites es van fer pels volts de Sant

Jordi, des de l'Ajuntament es va voler obsequiar a totes

aquestes persones amb una rosa, atès que, per seguretat

sanitària, no era recomanable la seva sortida per anar-la a

comprar en un dia tan assenyalat. 

 

En cas de necessitar actualment algun servei podeu

posar-vos en contacte amb la Regidoria de Sanitat al

677570865 o amb la Regidoria de Gent Gran al 937509498.



El  servei de Deixalleria, mancomunada amb els

Ajuntaments de Cabrera de Mar i Vilassar de Mar, va estar

tancada a partir de la declaració de l'estat d'alarma. 

 

A  partir del 15 d'abril, la Deixalleria va passar a obrir dos

dies a la setmana, només per a personal professional de la

jardineria i de la construcció i reformes. 

 

Finalment, a partir de l'11 de maig, es reobre per a

particulars, tant la Deixalleria fixa com les mòbils. Pel que

fa a la fixa, es marquen uns criteris màxims d'aforament,

per a respectar les mesures de seguretat sanitària: 1

persona dipositant residus, 1 persona a la zona de recepció

i 1 persona a la zona d'espera.

 

 

La Brigada Municipal i Protecció Civil treballen
en la neteja i desinfecció d'espais públics

Data - 23 de març de 2020 Estat - Vigent
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Canvis en els serveis de Deixalleria i en la recollida de residus

Data - 11 de maig de 2020 Estat - Vigent
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Des de la declaració de l'estat d'alarma, membres de la

Brigada Municipal, degudament equipats, han netejat i

desinfectat els espais públics més utilitzats, com les zones

comercials i les parades d'autobusos. S'ha utilitzat una

solució alcohòlica clorada, que actua com a fungicida,

però que no té efectes sobre les persones.

 

Mentrestant, i per evitar abocaments incontrolats,

l'Ajuntament ha seguit prestant el servei de recollida de

mobles i trastos vells.  Per a sol·licitar-lo cal trucar al

937539660, i es porta a terme cada dimarts, disposant

cada persona un metre cúbic d'espai. 

 

Finalment, la recollida de fracció verda s'ha ampliat a dos

dies a la setmana, dimarts i dijous. Per a sol·licitar-la cal

trucar al 937996280.

Per la seva banda, personal voluntari de Protecció Civil ha

estat desinfectant també els voltants de la residència de

Gent Gran Bellaire, una residència que, gràcies a la bona

feina de la direcció i els serveis mèdics de la mateixa han

aconseguit evitar que el coronavirus entrés a la residència,

tenint en data d'avui 0 persones afectades. 
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Data - 23 de març de 2020 Estat - Tancat
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Es reparteixen una trentena de targetes-moneder 

a les famílies beneficiàries de beques-menjador

Data - 27 de març de 2020 Estat - Tancat

#ensensortirem 09

C
O

M
U

N
I
C

A
C

I
Ó

Una trentena de persones voluntàries
 participen a la Xarxa Solidària de Cabrils

Davant la situació d'emergència, el passat mes de març,

des de la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de

Cabrils es va posar en marxa una Xarxa Solidària de

persones voluntàries per tal de coordinar i reforçar

l'atenció als col·lectius més vulnerables del municipi.

 

La Xarxa Solidària, formada per una trentena de voluntaris

i coordinada per Protecció Civil, ha comptat amb diferents

iniciatives: acompanyament telefònic a persones que

viuen soles, donar suport en tasques quotidianes com anar

a fer la compra, llençar les escombraries o treure a

passejar les mascotes, entre d'altres. Aquest grup de

voluntaris va realitzar prop d'una vuitantena de serveis. 

 

També es van activar dues accions més encaminades en

l'àmbit de la salut. Durant els primers dies de l'estat

d'alarma, i atès el col·lapse del 061, es va habilitar un

telèfon específic per a consultes sobre el coronavirus, atès

per metges voluntaris de Cabrils. Aquest servei, que ha

estat actiu 5 setmanes, ha atès 30 trucades. 

 

Finalment, i a través d'un equip de psicòlegs, alguns d'ells

de Cabrils,  es va posar en marxa el servei

#cadacasaésunmón. Aquest servei, que finalitza el proper

31 de maig, ha fet 26 accions a Cabrils,  atenent a 17

persones del municipi.

 

Des del consistori, volem agrair la col·laboració de totes

les persones voluntàries que han atès de manera

desinteressada les necessitats dels veïns i veïnes de

Cabrils davant aquesta situació d'excepcionalitat.

Durant l'última setmana del mes de març, Protecció Civil

va repartir als domicilis de les famílies beneficiàries de la

beca-menjador escolar les targetes-moneder. Amb

aquesta mesura, el Departament d’Educació i Treball,

Afers Socials i Famílies de la Generalitat garantia als

infants que més necessitats tenen el fet de poder

continuar disposant de l’ajut del menjador davant la

situació d’estat d’alarma. A  Cabrils s’han distribuït una

trentena de targetes. 

 

Les targetes, que es poden fer servir a qualsevol

establiment d’alimentació i queviures de Cabrils, venien

carregades amb un saldo inicial de 40€ i s'han anat

recarregant automàticament la raó de 4€ per dia de

tancament dels centres educatius.



Data -25 de maig de 2020 Estat - Vigent
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El canal de WhatsApp Cabrils Informa s'acosta al miler d'usuaris

Data - 25 de maig de 2020 Estat - Vigent
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La Policia Local intensifica els controls al municipi

La Policia Local de Cabrils ha intensificat els controls i  les

identificacions amb motiu de l’estat d’alarma per

l’emergència sanitària de la pandèmia de la COVID-19.

Fruit d'aquests controls, la Policia Local ha hagut de

denunciar més d'un centenar de persones que han

desobeït les diferents normes durant aquestes setmanes.

L’incompliment de les restriccions de mobilitat pot

comportar sancions econòmiques d’entre 601 i 30.000

euros. 

 

Destacar també la feina duta a terme pels voluntaris de

l'Agrupació Protecció Civil Montcabrer, que han estat

col·laborant des del primer dia, fent tasques de suport a la

Policia Local, avisant i controlant els accessos a les zones

de muntanya, així com donant suport en d'altres activitats,

com el repartiment de mascaretes en el transport públic,

un cop establerta la seva obligatorietat. 

Des que el passat 13 de març es decretés l'estat d'alarma,

el canal de WhatsApp de l'Ajuntament “Cabrils Informa” no

ha parat de rebre subscripcions. I és que el canal de

comunicació permet rebre contingut sobre l'actualitat de

les mesures aplicades, consells i informació dels canals

oficials davant la situació provocada per la Covid-19, així

com fer preguntes de tot tipus relacionades amb els

tràmits, activitats i serveis municipals. .

 

El servei, que és gratuït, ja compta amb prop de 950

persones subscrites. Per donar-se d'alta, només cal afegir

el número 662 000 434 a la llista de contractes del telèfon

mòbil i enviar un missatge de WhatsApp amb el text ALTA

+ NOM i COGNOMS.
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Data - 21 de maig de 2020 Estat - Vigent
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Internet pels alumnes que no poden seguir 
les classes escolars telemàtiques durant el confinament

Per tal d'assegurar que tot l'alumnat dels centres

educatius de Cabrils pugui seguir les classes de manera

telemàtica durant el confinament, l'Ajuntament de Cabrils

ha estat treballant per proveir connexió a Internet a les

llars de les famílies que no en disposaven.

 

L'Ajuntament ha estat en contacte amb les direccions de

les escoles per tal de recollir les necessitats, a nivell

d'equipaments i connectivitat, de l'alumnat per poder

incorporar-se al curs.

 

 

Data - 22 d'abril de 2020 Estat - Tancat
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Es posa en marxa una campanya perquè el veïnat 
proposi idees per fer a casa 

Per tal que l’impacte de les mesures decretades per l’Estat

d’Alarma fos el menor possible, l’Ajuntament de Cabrils es

va sumar al moviment #Joemquedoacasa i posar en marxa

una campanya per fomentar la participació i

l’entreteniment del veïnat des de les seves llars.

 

El consistori va animar als cabrilencs i cabrilenques a

compartir fotografies amb el hashtag #proposodesdecasa

donant idees sobre què podem fer a casa durant aquests

dies.

 

 

La cessió dels ordinadors ha estat gestionada pels centres

educatius, mentre que des del consistori s'ha treballat

amb diverses companyies de telecomunicacions

per tal d'aconseguir kits de connectivitat i la Policia Local

s'ha fet càrrec del repartiment a domicili.

 

En total, una vintena d'alumnes de primària i ESO de

Cabrils han rebut el material necessari per poder treballar

en condicions.
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L’Ajuntament proposa escriure textos literaris sobre el confinament

Data - 21 de maig de 2020 Estat - Vigent
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El Concurs de dibuix celebra anys proposant pintar Cabrils per la finestra

Data - 19 de març de 2020 Estat - Tancat

La crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha fet que la

Mostra Literària de Cabrils d’enguany hagi de tenir un

format diferent de l’habitual. En aquesta nova edició, els

organitzadors han decidit donar protagonisme a la situació

que ens ha tocat viure i convertir-la en una oportunitat per

a fomentar la creació literària entre els veïns i veïnes del

nostre municipi.

 

Aquesta iniciativa es planteja com una manera de deixar

constància del moment històric que ens trobem. La nova

edició del concurs literari anima als cabrilencs i

cabrilenques a escriure textos, sigui de manera literal o

figurada, al voltant de la temàtica del  confinament  o

el postconfinament.

El certamen és obert a totes les persones del municipi i el

tipus de text és lliure. Els textos han de tenir un màxim de

800 paraules i s’han d’enviar a  cultura@cabrils.cat  en

format Word.  El termini de participació finalitza el 15 de

juny.

 

A totes les persones que participin se’ls hi regalarà un

llibre amb el recull de tots els escrits i els dibuixos del

projecte “Cabrils per la finestra” al que anomenarem

“Petites històries confinades, Cabrils en temps de

pandèmia”.

 

L’acte de presentació del llibre tindrà lloc el proper 23 de

juliol, data proposada enguany per celebrar Sant Jordi.

Amb motiu del període de confinament i en el marc de la

celebració de la 50a edició del tradicional Concurs de

Dibuix de Cabrils, el Grup d'Arts Plàstiques Cabrils amb el

suport de l'Ajuntament van posar en marxa la campanya 

 #Cabrilsxlafinestra. 

 

El certamen, proposava als veïns i veïnes pintar el nostre

poble des de la finestra i descobrir, així, Cabrils des de

diferents angles i perspectives.

 

Amb el recull totes les obres, es farà un llibre junt amb els

escrits de la Mostra Literària de Cabrils al que

anomenarem “Petites històries confinades, Cabrils en

temps de pandèmia”.

 

El llibre serà exposat durant la celebració del 50è Concurs

de Dibuix de Cabrils i posteriorment serà cedit a la

Biblioteca de Cabrils per tal que quedi com a mostra

gràfica dels moments que estem vivint.



La cancel·lació de la Festa Major de Santa Creu d’enguany,

prevista pel cap de setmana de l’1 al 3 de maig, no ha

impedit als cabrilencs i cabrilenques gaudir d’una de les

festivitats més importants del nostre municipi.

 

Des de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Cabrils

s’ha estat treballant per oferir una programació pensada

perquè els veïns i veïnes poguessin celebrar i seguir la

Festa Major des de casa sense perdre l’esperit festiu.

 

El diumenge 3 de maig, coincidint amb la Diada de Santa

Creu, a través del canal de Youtube de l'Ajuntament es va

emetre contingut exclusiu de Festa Major: espectacles,

circ, màgia, teatre i concerts per a tots els gustos i edats.

 

Perquè tothom pogués seguir la programació des de casa,

els actes es van dividir en tres franges horàries i van ser

conduïts pels cabrilencs Clara del Ruste i Adan Xou.

 

Data - 23 de març de 2020 Estat - Vigent
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ESPECIAL COVID-19

Cabrils es vesteix de gala per celebrar la Festa Major de Santa Creu virtual

Data - 11 de maig de 2020 Estat - Vigent

#ensensortirem 13

Cabrils celebra Sant Jordi des de casa
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Malgrat que enguany no hàgim pogut celebrar la Diada de

Sant Jordi als carrers del municipi, no ha estat excusa per

aturar la vida cultural de Cabrils.

 

Des del consistori es va posar en marxa la campanya

#SantJordidesdecasa que animava als veïns i veïnes a

enviar vídeos amb les seves recomanacions literàries per

publicar-les a les xarxes socials de l'Ajuntament.

 

 

 

Els més petits tampoc es van quedar sense viure

l'essència de Sant Jordi. La "Mare Natura", amb la

col·laboració de l'AVPC Montcabrer i l'ADF Burriac, va

sortir a cantar i explicar contes pels carrers i places del

municipi.

 


