
Ref.: 2021/2239/11 - Aprovació Plà Metropolità de suport (ApropAMB)

L'Alcalde, en decret
núm.
El Alcalde, en Decreto
núm.

2021/1524 de data
de fecha

martes, 20 de abril
de 2021

, ha resolt el següent:
, ha resuelto lo
siguiente:

«

« L’AMB té la voluntat de donar el màxim suport a les iniciatives municipals
encaminades a superar els efectes d’aquesta crisi. Per això ja ha formulat i impulsat un conjunt
de mesures entre les quals destaca el “Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’activitat
econòmica de proximitat i la coproducció de serveis” efectuada la seva aprovació definitiva per
part del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió celebrada el 28 de
juliol de 2020 amb numero d’expedient 901598/20, i publicada en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona amb data de 9 d’octubre de 2020.

 Aquest Pla respon al repte que ha plantejat la COVID-19. Aquesta pandèmia ha
impactat fortament en la ciutadania i en la vida social i econòmica de l’àrea metropolitana de
Barcelona, amb uns efectes en els teixits econòmics i socials de dimensió i abast totalment
desconeguts. Es tracta d’una situació inèdita en la nostra societat, que demana necessàriament,
tant ara com en el futur, canvis molt significatius en aspectes relacionats amb el benestar de les
persones, l’ocupació, les condicions de treball, els sistemes de producció de les empreses i els
serveis de tot tipus, i que exigiran nous enfocaments centrats en una major coresponsabilitat
dels actors públics i socials.

 Dins d’aquest pla general es proposen diverses actuacions específiques i es crea un
fons expressament dissenyat per donar suport als Ajuntaments, perquè puguin dur a terme
activitats finalistes relacionades amb la recuperació dels teixits socials i econòmics mitjançant
la producció i coproducció de polítiques públiques, tant amb iniciatives municipals com en
projectes de col·laboració amb associacions i entitats que actuen al territori.

 L’objectiu del “Pla ApropAMB”, i del fons específic que hi està associat, és dur a
terme actuacions destinades al suport i l’impuls de la cohesió social, el reforç educatiu, la cura
de persones de col·lectius vulnerables (especialment de la població infantil pel que fa a
garanties alimentàries), la dinamització del comerç local i els professionals autònoms, la
reactivació dels teixits socials i econòmics locals en general i de l’economia verda i circular en
particular, i les polítiques d’igualtat i de potenciació del talent femení. Tot això reforçarà i



donarà suport a les polítiques que, des de l’inici de la pandèmia, els governs locals hem anat
implementant per treballar per la recuperació econòmica i la reconstrucció social.

 En base aquesta convocatòria, per part de les diferents Àrees de l’Ajuntament
s’han fet un conjunt de propostes que responen als seus objectius i que des de l’anàlisi de
cadascuna d’elles s’ha prioritzat els programes en base a les necessitats detectades i s’han
distribuït les accions  en les tres línies d’actuació en que es poden formular les peticions.

 La proposta finalment seleccionada recull un total de vuit projectes i per un import
total de 880.158,00 Euros, que consta en la part resolutiva.

 Per tot això, aquesta Alcaldia – Presidència, en ús de les atribucions que li
confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladors de les Bases de Règim Local,

HA RESOLT:

Primer.- Aprovar la presentació dels projectes que a continuació es relacionen en
els àmbits que s’especifiquen, per ser finançant a través del Pla metropolità de suport a la
cohesió social, l’activitat econòmica de proximitat i la coproducció de serveis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona:

1. Xarxa de reforç de les polítiques socials 

Programes i actuacions destinades al suport i a l’impuls de la cohesió social a la ciutat, la cura
de les persones dels col·lectius vulnerables i l’atenció alimentària bàsica. 

Projecte d’activitats online i domiciliàries per a persones amb Alzheimer i les seves
famílies a Cornellà de Llobregat, que gestiona el Centre Alois de l’Associació de
Familiars de l’Alzheimer– Import de l’ajut: 40.000,00 Euros.

Reforç a la Botiga Solidaria, per el finançament de la seva activitat de suport a les
famílies més vulnerables – Import de l’ajut: 60.158,00 Euros.

Projecte d'intervenció en el medi obert al barri de Sant Ildefons de Cornellà de
Llobregat–Import de l’ajut: 75.000,00 Euros. 

2. Reforç educatiu, digital i inclusiu



Programes i actuacions destinades a la recuperació del teixit social mitjançant intervencions
que tenen per objectiu el reforç educatiu i les polítiques d’igualtat.

Programa “GarageLab” que desenvoluparà la Fundació El Llindar, que forma part dels
seus projectes educatius d’escola de segona oportunitat –Import de l’ajut: de
140.000,00 Euros.

Aportació Extra Fundació Carena 2021 - 2022: Activitats formatives - Escola Segona
Oportunitat – Import de l’ajut: 100.000,00 Euros. 

3. Suport a les xarxes d’activitats econòmica del municipi 

Programes i actuacions destinades a la recuperació i reactivació del teixit econòmic de la ciutat,
promoure l’economia verda i circular i dinamitzar el comerç local i els professionals autònoms. 

Projecte Market Place – Distribució, per incentivar l’activitat econòmica de la ciutat
mitjançant un servei de logística, per impulsar el comerç local a la compra on-line
–Import de l’ajut: 40.000,00 Euros.

Projecte Targeta Compra a Casa, per estimular l’activitat econòmica del comerç i
l’hostaleria de la ciutat –Import de l’ajut: 200.000,00 Euros. 

Pla de Suport al Comerç Local per la reactivació de l’activitat econòmica de la ciutat –
Import de l’ajut: 225.000,00 Euros. 

Segon.- Facultar al senyor Joan Miquel Culillas Jalencas, en qualitat de Cap del
Gabinet Tècnic d’Alcaldia, per a la formalització de la documentació i la realització de les
gestions necessàries  en els termes establerts a la convocatòria esmentada.

Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu Electrònica
municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.

Quart.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i a l’ Intervenció Municipal als efectes adients.

»



 »

La qual cosa poso en el vostre coneixement als efectes escaients.

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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