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+ de 10 PLANS D’ACCIÓ 
 

FASE 1. CONFINAMENT  

 Pla Municipal d’Iniciatives Innovadores Queda’t a casa 

 Pla digital d’esports i salut a casa 

 Reforç del servei municipal amb seguretat. L’Ajuntament mai ha estat tancat 

 Canalitzar la solidaritat ciutadana 

 Col·laboració amb les autoritats sanitàries 

 Mesures sanitàries: desinfecció, PCR, banc de mascaretes i hidrogels 

 Pla de cuina solidària (Villarreal CF) 

 

FASE 2. DESESCALADA 

 Pla de priorització de projectes pendents 

 Pacte Local pel Renaixement 

 Pla de desescalada de la participació social 

 Pla d’ajuda a l’economia local 

 Pla de prudència, responsabilitat i seguretat en la desescalada a la nova normalitat 

 Pla d’adaptació i reorganització de serveis municipals 

 Pla de tornada física a l’escola 

 Pla de xoc estival d’SPV 

 Pla d’iniciatives solidàries i d’inclusió (cuina solidària) 

 Pla desescalada de jardins 

 Pla de millora d’espais per a vianants 

 

FASE 3: CONVIVÈNCIA AMB EL VIRUS 

 Fòrum de reflexions sobre les lliçons de la crisi de la COVID-19 
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+ de 100 ACCIONS CONTRA LA COVID-19 
 

PRESTACIÓ DE SERVEIS // ATENCIÓ CIUTADANA -> SEMPRE OBERTS 

1. Habilitació de 12 línies telefòniques i ampliació de l’atenció ciutadana 

2. Obertura de nous punts de Registre en Serveis Socials i Prop 

3. Impuls de cita prèvia i ampliació a nous departaments (Recaptació, Cadastre, 

Urbanisme) 

4. Condicionament de l’àrea d’Atenció Ciutadana: mampares, canvi de portes, envelat, 

ampliació de taules 

5. Atenció telefònica de Serveis Socials, amb més de 10.000 atencions 

6. Reestructuració de departaments i protocols de teletreball per a garantir l’atenció 

ciutadana  

MESURES SANITÀRIES, D’HIGIENE i SEGURETAT 

7. Reforç de la neteja i desinfecció permanent de dependències municipals 

8. Realització de proves COVID-19 a Policia Local i a tot el personal municipal 

9. Adquisició de mascaretes per a crear un banc amb 150.000 unitats per a tota la ciutat 

10. Repartiment a domicili de mascaretes, en funció dels membres de la unitat familiar. 

Repartiment també en via pública 

11. Adquisició de 10.000 unitats d’hidrogel individuals per a tota la ciutadania 

12. Repartiment d’hidrogel en via pública, parcs i jardins, com a campanya de 

conscienciació 

13. Dotació de guants i equips de protecció a personal municipal de col·lectius de risc 

14. Adquisició d’un oronitzador  

15. Adquisició de càmeres termogràfiques per a la seguretat en el control d’accessos a les 

instal·lacions municipals 

16. Desinfecció de la via pública, amb una empresa local especialitzada i en col·laboració 

amb la Unitat Militar d’Emergències i l’Agrupació Local de Llauradors 

17. Lliurament de gels hidroalcohòlics en llocs de culte i altres espais públics 

18. Condicionament i cessió del CTE com a hospital auxiliar de l’Hospital de la Plana 

19. Adaptació de punts wifi al CTE per a facilitar l’accés a internet dels pacients 

20. Vigilància de la Policia Local del compliment de les mesures sanitàries, en col·laboració 

amb els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat. 

21. Col·laboració amb l’Exèrcit per al control del terme i indústries i evitar robatoris i 

vandalisme durant el confinament.  

22. Condicionament de l’alberg municipal per al seu ús com a allotjament de temporers 

agrícoles que requerisquen ser aïllats per la COVID-19 
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23. Conveni amb la Policia Local d’Almenara per ampliació de dotacions policials 

 

ATENCIÓ SOCIAL 

24. Programa de cuina solidària amb el Villarreal CF-El Vasco-Entitats socials (44.000 

euros) 

25. Repartiment de vals de primera necessitat per a 246 famílies (15.000 euros) 

26. Ampliació de convenis amb les entitats socials col·laboradores amb l’Ajuntament en 

100.000 euros: 80.000 euros Creu Roja, 9.000 euros Càritas, 7.000 euros Joventut 

Antoniana, 4.000 euros Sant Vicent de Paül) 

27. Triplicar les ajudes d’emergència per a famílies vulnerables: 321.000 euros per a 523 

persones  

28. Atenció psicològica per via telefònica a través de sis professionals de serveis 

municipals, en col·laboració amb Creu Roja 

29. Intervenció i seguiment dels usuaris de programes de Serveis Socials: 208 majors, 107 

menors) 

30. Repartiment de 17 routers a famílies vulnerables, amb l’Entitat Valenciana d’Habitatge 

i Sòl de la Generalitat Valenciana  

31. Reforç de l’aliança amb la societat civil: elaboració de protocols de coordinació amb les 

entitats socials (Creu Roja, Càritas, Joventut Antoniana, Sant Vicent de Paül) 

32. Col·laboració amb la Fundació Caixa Rural Vila-real per al programa XiCaEs d’estiu de 

persones amb capacitats diferents 

 

SOLIDARITAT CIUTADANA 

33. Xarxa solidària de mascaretes i confecció de 15.000 mascaretes amb Dolores Cortés 

34. Xarxa de ‘makers’ per a l’elaboració de material de protecció personal en 3D 

35. Creació d’un Registre Municipal de Voluntariat COVID-19, amb 332 voluntaris 

 

ACTIVITAT DURANT EL CONFINAMENT -> QUEDA’T A CASA 

36. Pla Municipal d’Iniciatives Innovadores Continuem Junts i Units des de Casa: 

Confinafest, Concurs creatiu pel renaixement de Vila-real, repartiment de 500 

publicacions en el Dia Internacional del Llibre, Concurs de punts de llibres, 

confinament saludable de Joventut, concurs de dibuixos Junts, el guanyarem!, classes 

on-line i per Teve4 de la Universitat Popular, Munta la teua exposició, programació 
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cultural per la televisió local, passejades virtuals per les intervencions d’art mural urbà 

i les xemeneies, etc, en col·laboració amb entitats locals.  

37.  Promoció de la creativitat local amb vídeos de 10 minuts, per tal de poder passar-los 

per TV4 i en una nit de cinema a l’estiu, amb Xarxa teatre, Visitants, La Fam, La 

Inestable, EMD i Paraules d’aire Contacontes.  

38. Seguiment de les usuàries víctimes de maltractament, Escola virtual d’igualtat i 

certamen de Bons Tractes 

39. Campanya Rememora les festes de Sant Pasqual des de casa, en col·laboració amb la 

Junta de Festes 

40. Viu la Setmana Santa a Casa, en col·laboració amb la Junta Central de Setmana Santa 

41. Guia 'Et cuidem des de casa' amb consells dietètics per a la ciutadania durant el 

confinament 

42. Programa El Mercat central et porta la compra a casa, en col·laboració amb 

l’Associació de Venedors del Mercat Central 

43. Pla digital d’Esports i Salut a Casa, en col·laboració amb monitors i centres esportius de 

Vila-real 

44. Promoció de la consciència ambiental i la sostenibilitat: redefinició de les campanyes 

de medi ambient en col·laboració amb l’hostaleria i els centres escolars, a més 

d’activitats didàctiques i material audiovisual durant el confinament 

45. Suspensió de les autoritzacions d’horts urbans i contracte de manteniment de les 

parcel·les. Repartiment de la producció als adjudicataris.  

 

TAXES / IMPOSTOS / HISENDA 

46. Eliminació de la taxa de terrasses, mercats, etc, per la qual es deixen d’ingressar 

200.000 euros 

47. Augment de l'espai de les terrasses per a poder muntar el mateix número de taules 

amb distància de seguretat 

48. Ampliació i ajornament del pagament de l’impost de vehicles i guals 

49. Redefinició de contractes amb proveïdors municipals per evitar la suspensió durant el 

confinament; agilitació i pagament de 4,4 milions a proveïdors.  

50. Agilitació del pagament dels patrocinis esportius als clubs de la ciutat 

51. Devolució del 10% de taxes als usuaris de l’SME pel temps que no han pogut acudir al 

servei 

52. Bonificació de l’IBI del Club de Tennis per a col·laborar amb l’SME 
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SERVEIS PÚBLICS 

53. Pla de xoc de Serveis Públics Vila-real, per al condicionament de la ciutat en la 

desescalada (neteja solars, enllumenat, asfaltat, Termet, camins) 

54. Pla de desescalada per a la reobertura dels jardins, amb instal·lació de cartelleria, 

tanques i repartiment d’hidrogels 

 

EDUCACIÓ 

55. Programes Educavila Diveraprén i Educavila Junts Renaixerem per a la promoció 

d’hàbits saludables i activitats escolars durant el confinament i desescalada, en 

col·laboració amb els centres escolars 

56. Reforç de neteja en les escoles (12.000 euros / mes) 

57. Adaptació del programa d’absentisme escolar i seguiment de 85 expedients 

58. Préstec de 50 tauletes electròniques per a famílies vulnerables 

59. Comissions d’escolarització online per a 497 famílies 

60. Gestió i seguiment especial de les beques de menjador 

61. Pla de retorn físic a l'escola: control d’accessos, conserges, neteja, facilitació d’espais 

addicionals per als col·legis i ajuda als centres educatius concertats 

62. Ajudes a les escoles infantils (30.000 euros) i vídeos promocionals de les escoletes 

 

MOVILITAT 

63. Adaptació bus Groguet a les necessitats del servei en cada moment i suspensió del bus 

a l’UJI 

64. Modificació de l’ordenança de trànsit per a la suspensió del parament mensual i 

quinzenal de vehicles 

65. Pla de millora d'espais per a vianants: tancament temporal al trànsit de l’avinguda de 

la Murà, plaça Estadi de la Ceràmica i camí Ermita 

FESTES 

66. Decret de prohibició de les penyes, amb l’aval del Consell Rector de Festes  

67. Suspensió festes i de les festes de barris. Adaptació d’actes religiosos amb seguretat 

68. Ajuda a les penyes taurines amb bous adquirits per a festes 
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PLA PEL RENAIXEMENT -> REACTIVACIÓ, AMB SEGURETAT 

69. Festival cultural Vila-real renaix 

70. Registre d’activitats culturals i esportives (40.000 euros) 

71. Ampliació de la fira d’ocupació Ocupa’t (20.000 euros) 

72. Pla de desescalada cultura: recuperació de les activitats culturals amb protocols de 

seguretat, festivals (Malabara’t, Real Jazz, Vila-real en Dansa, etc), programació 

d’estiu, reobertura de museus, visites guiades 

73. Cicle de concerts Vila-real Alive: Ara Malikian, Maldita Nerea, Andrés Suárez, Coque 

Malla 

74. Plaça de bous portàtil, en suport al sector ramader i a l’economia dels festejos 

tradicionals dels bous al carrer 

75. Reactivació del Centre de Congressos 

76. Adaptació d’activitats i competicions esportives a les noves condicions, amb seguretat 

77. Obertura d’Aigua salut per a garantir el manteniment de l’oferta esportiva 

78. Obertura del nou pavelló Campió Llorens per a garantir l’oferta esportiva amb 

seguretat 

79. Col·laboració amb la Càtedra de l’Esport de la Universitat Politècnica de València per a 

la certificació de protocols de seguretat en les instal·lacions esportives i activitats 

80. Reforç del conveni i la col·laboració amb centres esportius privats per a ampliar les 

classes i ajudar-los en la desescalada: més 100 classes esportives a l’estiu 

 

ECONOMIA 

81. Recuperació dels mercats de productors, antiguitats, roba i alimentació. En estudi la 

reubicació al centre  

82. Campanya El futur que compres, en suport al comerç local 

83. Llançament de la targeta Fem poble Vila-real amb 100.000 euros per a bonificar el 

consum en establiment i serveis de Vila-real, en col·laboració amb el comerç i serveis 

locals 

84. Campanya Queda't de festa al poble, en col·laboració amb el sector de l’oci nocturn 

85. Assessorament de la Regidoria d’Agricultura als productors locals per a demanar 

ajudes per les pèrdues per la COVID-19 

86. Col·laboració amb Creu Roja en la campanya “Establiment Amic amb les Persones 

Majors”  

87. Oficina d’assessorament en la tramitació d’ajudes, amb la col·laboració d’Ucovi 
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ACTIVITAT INSTITUCIONAL 

88. Dol oficial 

89. Pla de priorització de projectes pendents 

90. Promoció de l’exposició i documental d’homenatge “Els rostres després de la batalla”, 

de byZelig 

91. Homenatges als professionals sanitaris i als majors de les residències  

92. Dotació de plataformes tecnològiques per al desenvolupament de l’activitat 

institucional 

93. Campanya Junts renaixerem, amb un vídeo de foment dels valors de ciutat/poble, amb 

la revista Poble 

94. Creació d’un Comitè tècnic per la desescalada, per a garantir la seguretat en la 

desescalada a la nova normalitat, amb responsabilitat i prudència 

95. Habilitació de El Convent com a espai gratuït per a la celebració de bodes 

96. Pla de desescalada de la participació social: adaptació d’espais a la disposició de tota la 

ciutadania per a reunions en Casa Mundina i Centre de Congressos 

97. Pacte Local pel Renaixement de Vila-real i creació de la Taula del Renaixement: 

consens polític i participació ciutadana per a la reactivació de la ciutat (500.000 euros 

en iniciatives per al renaixement) 

98. Creació d’un Comité de crisis en els moments més durs del confinament i 

reestructuració de govern per a gestionar amb millor eficàcia i comandament únic la 

crisi des d’Alcaldia. 

99. Renúncia a la meitat de l’assignació econòmica dels grups municipals 

100. Desescalada de serveis municipals, amb protocols i plans de contingència 

específics per a la reobertura presencial de tots els serveis: biblioteques, espais 

culturals, espais esportius, oficines d’administració general 

 


