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Pla de reactivació social i econòmica davant la crisi de la COVID19



La crisi provocada per la pandèmia de la Covid19 implica conseqüències sanitàries, socials i eco-
nòmiques que afectaran els recursos, les capacitats i la resiliència de les persones, el teixit econò-
mic i productiu, el capital social i comunitari i la força de les institucions.  Com la resta de municipis, 
Sant Joan Despí haurà de fer front a aquestes conseqüències que impacta des de la salut de les 
persones al cessament de gran part de l’activitat econòmica.

Aquest impacte negatiu sobre la vida i el futur de la nostra ciutat ens obliga a assumir la responsa-
bilitat col·lectiva d’actuar de manera decidida per afrontar aquesta crisi amb les majors garanties 
possibles, acompanyant per una banda aquelles persones que poden quedar en situació de major 
vulnerabilitat i afavorint la reactivació de l’activitat econòmica al més aviat possible per tal de 
preservar el teixit productiu i de serveis existent i per tant els llocs de treball dels nostres ciutadans 
i ciutadanes.

Des de l’Ajuntament estem fent un gran esforç, en aquesta primera etapa,  per respondre a l’emer-
gència sanitària des de tots els fronts, donant suport i acompanyant a les demandes dels sectors 
sanitaris, socials, educatius i residencials, i en col·laboració amb entitats i ciutadania. A l’hora, però 
estem ja pensant en propostes de com donar resposta a la situació econòmica i social derivada 
d’aquesta emergència.

En aquest sentit, hem aprovat un primer paquet de mesures econòmiques i fiscals: ajornar el co-
brament dels principals impostos, eliminar el cobrament de les taxes per ocupació de la via pública 
en el cas de les terrasses de bars i restaurants, minvar al 50% el cobrament de brosses comercials, 
suspendre el pagament de quotes i rebuts dels serveis no prestats, la potenciació d’un punt d’in-
formació i acompanyament per a persones afectades per un ERTO, persones  autònomes i petites 
empreses locals, suport i acompanyament a mesures relacionades amb els lloguers d’habitatges, 
suport a les famílies vulnerables, beques menjador, garantir llocs de treball de les empreses pres-
tadores de serveis a la ciutat , el finançament de les entitats, entre d’altres.
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Aquestes mesures ja estan en marxa. En el seu conjunt, aquestes mesures han tingut un impacte 
econòmic xifrat en aquests moments en 250.000 euros (eliminació taxa terrasses i reducció taxa 
escombraries comercials) i de ben segur la xifra definitiva serà major. També s’ha establert un fons 
de contingència, a través d’una modificació pressupostària, per fer front a les necessitats del dia a 
dia i garantir la prestació dels serveis públics de 380.000 euros.  A part d’aquestes mesures d’im-
pacte, no podem oblidar que l’Ajuntament deixarà de percebre ingressos per serveis no prestats 
i/o taxes que no es cobraran, fet que suposarà una clara disminució dels ingressos pressupostats 
esperats.

Davant aquesta situació i més enllà d’aquestes primeres mesures d’impacte , cal dissenyar i imple-
mentar un veritable pla que doni una resposta molt més acurada als reptes als que ens enfrontem 
arran d’aquesta emergència sanitària i que han de permetre garantir el model de ciutat pel qual 
veníem treballant.

A banda de les mesures de reactivació, les accions a prendre ens han de servir per garantir el futur 
del model de ciutat pel qual venim treballant en els darrers anys i que la pandèmia del Coronavi-
rus no ha fet més que ratificar: garantir que ningú quedi enrere, la lluita contra el canvi climàtic i la 
preservació del nostre entorn natural, el disseny d’una ciutat més sostenible, l’educació, la cultura i 
l’esport com a elements cohesionadors de la societat, amb una mirada des de l’equitat de gènere i 
justícia social, la tecnologia al servei del desenvolupament local, amb dinamisme social, econòmic 
i comercial... elements que també volem tenir presents a l’hora d’enfortir la ciutat coma resposta a 
la crisi sanitària.



L’atur
A Sant Joan Despí, al mes d’abril augmenta en 151 persones l’atur registrat respecte del mes de 
març (un total de 1.630 persones), amb una variació relativa en relació al període anterior del 
10,21%.

Cal tenir present que en aquest increment no estan incloses les persones afectades per expedients 
de regulació temporal d’ocupació, en no ser considerades dins la classificació d’atur registrat, tal 
com estableix l’Ordre ministerial d’11 de març de 1985 per la que s’estableixen criteris estadístics 
per a la mesura de l’atur registrat.  

A Sant Joan Despí  són un total de 343 d’expedients de Expedients de regulació temporal d’ocupa-
ció amb 2.558 persones afectades (les dades són per territori i d’acord al domicili de la raó social 
de l’empresa).

Actualment, en el mes de abril  de 2020 veiem un increment de la taxa d’atur registral, encara que 
les dades d’atur no reflecteixen la realitat al 100%, ja que no estan contemplades aquelles perso-
nes que actualment estan en un ERTO temporal.  La corba de la taxa d’atur s’incrementa respecte 
el mes de gener. En el mes  de març  és de 9,06% i el mes d’abril la taxa de l’atur registrat és del 
9,9%.

A Sant Joan Despí, l’increment es veu reflectit en els dos casos. Tal i com podem veure a la gràfica, 
el col·lectiu de dones és el que té una taxa d’atur més elevada. En el mes de març de 2020 repre-
senten el 57,5% de les persones aturades.
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En el mes d’abril l’atur augmenta en ambdós sexes, 62 dones més i 89 homes més.  I representa 
en les dones un 55,95%. Això ens indica que el número d’aturats d’homes s’acosta sensiblement  al 
número d’aturats de dones. 

La taxa d’atur s’incrementa en tots els grups d’edat respecte el mes de gener, principalment en els 
grups d’edat de 20-24, 30-34, 35-39 i 45-49 anys respecte el mes de gener. El més afectat respecte 
el mes de gener és el de 20 a 24 i 45 a 49 anys. 

Per tant, amb les dades extretes podem observar que:
• Augment de la taxa d’atur registrat respecte al mes de març de l’any anterior (7,8% a 9,1%) el 

que suposa un augment del 14,20%  
• I en el mes d’abril ha augmentat en 342 persones l’atur respecte el mes d’abril de l’any anterior, 

variació del 26,55%.
• En el mes de març 2020 creix l’atur registrat en 53 persones (9,1% d’atur) respecte al del mes de 

gener 2020 (8,5%), variació del 3,72%.
• I en el d’abril 2020 creix en 151 persones aturades més (9,9% d’atur) respecte el mes de març, 

variació del 10,20%.
• Més atur en el col·lectiu de dones respecte al d’homes, augmenta l’atur en ambdós sexes, i en 

tots els grups d’edats.
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El sector que s’ha vist més afectat amb més atur registrat a Sant Joan Despí  és el sector de Serveis (un 
total de 166 persones aturades més respecte al gener),  li segueix construcció amb 34 persones més a 
l’atur.  I per últim, en el sector de la indústria hi ha 4 persones més a l’atur.  Recordem que les dades no 
són completes ja que no comptabilitza les persones afectades per un ERTO.

Expedients de regulació temporal d’ocupació
En relació als ERTO a Sant Joan Despí són un total de 343 d’expedients amb 2.558 persones afec-
tades.  (Les dades són per territori i d’acord al domicili de la raó social de l’empresa).

A Sant Joan Despí  els ERTOS per activitat econòmica són els següents: 
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En el municipi de Sant Joan Despí, la divisió econòmica  Comerç a l’engròs i al detall és l’activitat mes 
afectada tant pel que fa al nombre d’expedients i de persones afectades amb 75 expedients i 539 
persones afectades. Li segueix hostaleria amb 60 expedients i 246 persones afectades i a continua-
ció les  Indústries manufactureres 41 expedients i 942 persones afectades.

Evolució de les afiliacions a la Seguretat Social
A Sant Joan Despí el nombre d’afiliacions de persones cotitzants en el Règim General de la Segu-
retat Social General  ha baixat  respecte el 1r trimestre del 2019  i ha estat de 133 afiliacions menys, 
sent el total de 12.960 afiliats en aquest primer trimestre de 2020. 

 

Podem observar en la gràfica que Comerç a l’engròs i al detall i les Activitats administratives i 
auxiliars són les que s’han vist més afectades.

Hi ha un descens lleuger de les afiliacions en el sector de Transport i emmagatzematge i de l’Hos-
taleria, i de les Activitats sanitàries.

Augmenten les afiliacions en el sector de les Indústries manufactureres, i d’Informació i comunica-
cions, i lleugerament en les Activitats professionals i tècniques.  

El Sector de la Construcció es manté estable respecte a les dades del primer trimestre del 2019. 
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A continuació detallem els afiliats al Règim especial d’autònoms del primer trimestre de 2019  res-
pecte el primer trimestre de 2020. 

 

El nombre d’afiliats al Règim especial d’autònoms ha baixat lleugerament respecte del mateix 1r 
trimestre de l’any 2019 en 13 afiliacions, sent el total de 2.135 afiliats.  L’activitat d’Indústries manu-
factures és l’activitat que més augmenta el nombre d’afiliats.

Les dades econòmiques mostren que els efectes de la crisi sanitària tenen una directa repercussió 
econòmica i, per extensió, social. Això fa urgent i necessari prendre mesures de suport i d’ajut a 
la recuperació a tots els nivells, assistencial, laboral, social, educatiu... per minvar els efectes de la 
pandèmia de la COVID19 a Sant Joan Despí.

*Conclusions en base als gràfics adjuntats i a altres dades 
a disposició de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
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ARA TOCA DONAR RESPOSTES
La pandèmia mundial de coronavirus COVID19 ha requerit de mesures extraordinàries per evi-
tar-ne la propagació i controlar i atendre les persones afectades per la crisi sanitària, que esdevé 
també una crisi social i econòmica. Dissortadament, hi han moltes persones i activitats econòmi-
ques afectades i per això les administracions hem de centrar la nostra atenció en donar respostes. 
Per això des de l’Ajuntament de Sant Joan Despí hem elaborat un pla de recuperació i reactivació, 
amb la participació dels diferents sectors socials, polítics i econòmics del municipi que recull una 
sèrie de mesures acordades i dissenyades en base a les característiques i necessitats concretes de 
Sant Joan Despí.

Reiniciem Sant Joan Despí és un pla flexible i dinàmic, que volem tingui una ràpida capacitat de 
resposta, atesa la situació incerta i canviant. Les mesures previstes inicialment contemplen l’ajuda 
i el suport a les persones, a les petites empreses i als comerços locals que més hagin patit les con-
seqüències socials i econòmiques de l’emergència sanitària. L’objectiu és crear les condicions per 
reactivar l’activitat econòmica a la ciutat.

En aquest sentit es contemplen les següents mesures:
• Mesures per a la reactivació econòmica per a la indústria, el comerç, les petites i mitjanes em-

preses, els autònoms... així com el manteniment i impuls de l’ocupació.
 • Facilitar la continuïtat de petites i mitjanes empreses i autònoms, protegir l’economia amb 

especial menció al sector serveis i particularment el comerç de proximitat, la restauració, la 
cultura, l’educació, el lleure, la salut i l’economia social... i tots aquells sectors que per especi-
ficitats diverses han quedat especialment afectats.

REINICIEM
SANT JOAN DESPÍ

El Pla de reactivació social i econòmica davant la crisi de la COVID19

REINICIEM SANT JOAN DESPÍ   |   9



• Mesures per a la recuperació social, ajudant i acompanyant a les famílies,  persones i col·lectius 
que es troben en situació de vulnerabilitat. 

• Transformació i impuls digital a la ciutat.
• Promoció de la ciutat educadora, cultural i esportiva.
• Foment del model sostenible de ciutat i mobilitat.

Totes les actuacions i mesures, es desenvoluparan des de la proximitat, element que defineix Rei-
niciem Sant Joan Despí i li dona sentit. Els destinataris d’aquestes polítiques  són veïns i veïnes, 
famílies, empreses, comerços, entitats, treballadors i treballadores... als quals posem nom i cognom 
I que no poden quedar enrera de la recuperació. 
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REACTIVACIÓ ECONÒMICA  
INDÚSTRIA, COMERÇ, PIMES, AUTÒNOMS...
La crisi de la COVID19 ha afectat a tots nivells: sanitari, social, econòmic, personal, professional, 
humà... Per donar una primera resposta a la situació generada per aquesta crisi cal prendre me-
sures de contenció dels seus efectes. En aquest sentit s’han pres i es proposen prendre mesures de 
caire fiscal que alleugereixin la pressió sobre les persones i les famílies.

Mesures fiscals

• Modificació del calendari de pagament de tributs delegats a l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona (ORTG): IBI, Residus Domèstics, Clavegueram i Guals).

 Nous terminis dels pagaments (domiciliats): 1 juny (1er) • 1 agost (2on) • 1 octubre (3er) •  1 de-
sembre (4art)

 En cas que una persona tingui dificultats per afrontar aquests terminis es podrà sol·licitar l’apla-
çament amb la seva justificació per al seu pagament fins a 28 de febrer de 2021, sense que se 
li apliquin  interessos de demora.

• La taxa d’ocupació de la via pública (terrasses)  que abonen bars i restaurants corresponent 
al 2020 no es cobrarà. En cas que s’hagi abonat, es retornarà l’import. Aquesta mesura com-
pensarà la pèrdua d’ingressos generada per l’aplicació de l’Estat d’Alarma a aquest tipus de 
negocis (cost estimat: 130.000 €).

• Els comerços que hagin aturat la seva activitat es veuran beneficiats amb el 50% de la taxa de 
gestió dels residus comercials a causa del decret de l’estat d’alarma. Només apagaran l’import 
corresponent a un semestre de 2020 (cost estimat: 120.000 €).

• Com es va acordar a l’inici de l’Estat d’Alarma, tots els preus púbics queden suspesos i només es 
cobrarà el servei per als dies efectius de prestació i quedaran compensats quan aquest serveis 
es posin en marxa (escoles bressol, serveis esportius, activitats culturals, mercats de venda no 
sedentària, centres d’empresa, horts municipals, cànons patrimonials, mercat ambulant...).

Mesures pel retorn comercial

Com a tot arreu, la crisi de la COVID19 ha afectat de manera important al teixit comercial de la 
ciutat. Ara tornar a l’activitat significa fer front a un gran esforç. Per contribuir a alleugerir aquest 
esforç l’Ajuntament ha repartit un pack de mascaretes, gel hidroalcohòlic i consell als comerços de 
la ciutat. Per la recuperació no acaba aquí i en aquest punt, es preveuen un seguit de mesures per 
fer més fàcil aquest camí:
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• Ajudes econòmiques als establiments comercials* i  de serveis afectats per la crisi per a destinar 
a inversions i despeses generals per fer front als efectes de la crisi sanitària: mesures preventives 
i de protecció, digitalització, entre d’altres.  Fins a 600 €.

 - Digitalització: 200 €
 - Mesures Seguretat i Protecció: 100 €

 • Haver estat tancat: 300 € Ajudes destinades exclusivament al pagament de despeses associ-
ades a l’activitat. Caldrà justificar-ho amb despesa efectuada fins el 31 de desembre de 2020.

 • L’import subvencionat s’haurà de realitzar a través de compres o contractació de serveis a la 
ciutat.

 • Import estimat: 300.000 €          
  *exceptuant cadenes d’alimentació

• Campanya institucional de promoció i d’incentivació del consum al comerç local (cost estimat: 
100.000 €).

• Campanya de descomptes a les zones blaves per potenciar el comerç local.

• Servei de mediació entre llogaters i arrendataris dels locals comercials per gestionar els imports 
del lloguer a la represa de l’activitat.

• Formació, assessorament i orientació de com fer front a les conseqüències de la crisi del Covid 19.

• Promoció dels mercats municipals.

• Promoure les campanyes de solidaritat ciutadana en especial el projecte Menjar Fresc als mercats 

• Suport i foment a la digitalització i compra ‘on line’ al comerç local:
 • Es treballarà per a la posada en marxa d’una plataforma de venda on line adreçada al co-

merç local (radi: 5 km.) amb un sistema de distribució sostenible.
 • Formació específica per a la digitalització i assessorament específic en TIC i Xarxes Socials. 

Inclou gestió de la signatura digital.
 • Subvenció/Finançament d’una plataforma de distribució sostenible a la ciutat de la venda on 

line del comerç local i de proximitat (ciclologística). Cost estimat: 50.000 €.

• Treball amb els locals buits cercant estratègies per al seu ús en el marc de la normativa vigent

• Desenvolupar una propsta d’Street Market seguint el odel intermunicipal que es va dur a terme 
al Parc de Torreblanca 
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Mesures pel retorn econòmic i empresarial

Recuperar-se dels efectes d’aquesta crisi sobre l’activitat econòmica i empresarial, i sobretot sobre 
l’ocupació, serà una tasca complexa. Caldrà recuperar la confiança. Des de l’administració muni-
cipal posem totes les nostres eines al servei d’aquesta recuperació, sobretot en favor de l’ocupació 
dels ciutadans i ciutadanes de Sant Joan Despí.

• Potenciar l’Oficina d’Atenció Econòmica i Empresarial, desenvolupant mesures com:
 • Assessorament d’autònoms, pimes i comerços que estiguin patint en la seva activitat. 
 • Esdevenir un canal de comunicació bidireccional per a informar, assessorar, acompanyar i 

tramitar determinades actuacions al comerços, autònoms, pimes i empreses de serveis de la 
nostra ciutat.

 • Assessorament legal per els treballadors de la nostra ciutat.
 • Estudi d’especificitats de les diferents tipologies d’activitats i empreses per garantir que s’ate-

nen totes les necessitats vinculades al desenvolupament dels seus negocis.
 • Assessorar de tarifes o companyies d’energia que puguin suposar un estalvi

• Subvencions per a PIMES  (fins a 10 treballadors/ores) i autònoms del 50% del cost contractual, 
a jornada sencera o mitja jornada, per a la contractació de persones aturades de la ciutat, 
durant un període mínim de 12 mesos.

• Foment i creació de nous espais de coworking per a autònoms, potenciant l’àmbit del software.

• Facilitar la transformació de l’activitat del polígon industrial sempre que aquesta transformació 
tendeixi vers un nou model sostenible que impulsi la creació de nous llocs de treball i de valor 
afegit per la ciutat. potenciant sectors prioritaris i de futur sostenible, entre d’altres.

• Promoure i incentivar la instal·lació de sostres solars al municipi. 
 
• Reclamar la gestió eficaç dels ERTOS per aconseguir que s’acompleixin els compromisos amb 

totes les persones que s’hi veuen afectades.

Mesures de foment de l’ocupació

Els plans d’ocupació esdevenen instruments útils per a la contenció de l’emergència social, ja que 
garanteixen uns ingressos en la unitat familiar i a canvi es presta algun servei o genera algun valor 
públic del que es pugui beneficiar el conjunt de la ciutadania.

• Creació d’un servei d’assessorament legal personalitzat per temes d’ERTO i ajuts derivats de la 
situació creada per la COVID19.

• Posada en marxa del nous plans d’ocupació a través de programes coordinats amb l’AMB, la 
Diputació de Barcelona i el Servei d’Ocupació de Catalunya adreçats a col·lectius amb dificul-
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tats d’accés al mercat laboral que s’han quedat sense ocupació arrel de la crisi provocada per 
la pandèmia del Covid19

• Adaptació dels nous plans d’ocupació a perfils derivats de la crisis del Covid 19 (assistència a 
persones grans, desinfecció, lliurament a domicili, teleoperadors,…).

• Foment dels plans d’ocupació per a fer front a les dificultats de les dones per a l’accés al mercat 
laboral.

• Posada en marxa del programa Treballa a l’estiu al comerç local, adreçat a persones amb di-
ficultats d’accés al mercat laboral. L’Ajuntament finançarà al 100% la contractació per part del 
comerç local d’un màxim de 50 persones durant els mesos d’estiu. Cost estimat: 120.000 €

• Formació professionalitzadora adreçada a col·lectius en atur.

• Formació en competències per a la recerca de feina.

• Potenciació del Club de la feina.

• Seguiment continuat i intens del mercat de treball a Sant Joan Despí per cercar oportunitats 
laborals als diferents perfils sol·licitants d’ocupació. 

Mesures d’estimulació de l’ocupació juvenil

La gent jove serà el destinatari de diferents programes d’ocupabilitat per obrir-los les portes del 
mercat laboral, agafant experiència professionals i aportant-los uns primers ingressos.

• Potenciació del programa Work Experience com mesura d’entrada al mercat laboral així com 
de primera experiència laboral. Treballs en els àmbits d’espai públic, reciclatge, civisme i activi-
tats de lleure. Màxim de 50 persones, als mesos de juliol i agost. Cost estimat: 120.000 €
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RECUPERACIÓ SOCIAL 
I ATENCIÓ A COL·LECTIUS VULNERABLES
És funció dels Serveis Socials municipals seguir atenent la necessitat social de la ciutat, i, més enca-
ra en el marc de la crisi derivada de la pandèmia del COVID19. El departament de Serveis Socials 
amb els seus i seves professionals compta amb les eines i els recursos necessaris per afrontar amb 
garanties d’èxit aquesta tasca. 

Entre les funcions que desenvolupa habitualment i que vetllarà per atendre es especial en aquesta 
moments podem destacar:

• Informar de les ajudes de totes les administracions utilitzant les eines digitals i presencials de les 
que disposa l’Ajuntament.

• Crear un sistema àgil d’accés a ajudes d’urgència, a través d’una normativa amb criteris i pro-
cediment sistematitzat.

• Garantir a la ciutadania més vulnerables els materials de protecció necessaris en cas que no hi 
puguin accedir. 

• Reforçar la tasca de coordinació i treball conjunt amb els diferents agents socials de la ciutat, 
en especial els més sensibles donada la crisi sanitària: centres de salut, residencies i centres de 
dia,  així com entitats que fan atenció directe a les persones.

• Ajut econòmic per a persones sense ingressos ni altres recursos (alimentació, transport, submi-
nistraments,..).

• Suport econòmic per garantir l’allotjament per a col·lectius especialment vulnerables i en risc 
d’exclusió.

• Acompanyament i assessorament per la preservació dels drets de les persones en risc de des-
nonament.

• Garantia d’allotjament d’urgència a persones o famílies amb situació de risc.

• Col·laboració i cooperació de Serveis Socials amb les entitats a través de la Taula d’entitats 
d’atenció a necessitats socials.

• Coordinar i donar suport a les iniciatives d’entitats i ciutadania de solidaritat.

• Garantir necessitats bàsiques: alimentació, higiene, educació, salut, habitatge.

• Garantir la percepció de les Beques Menjador i exigir a la Generalitat que la percepció de la 
beca menjador als infants amb necessitats sigui tot l’any.
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• Facilitar l’accés al lleure educatiu i inclusiu a infants i joves.

• Mantenir el programa d’ajuts econòmics de suport a l’escolarització.

• Suport a la dependència i la discapacitat.

• Suport al servei de teleassistència en sintonia amb les condicions de prestació del servei.

Mesures de recuperació i foment social 

L’Ajuntament seguirà atenent les necessitats bàsiques de la ciutadania des de primera línia, sota la 
premissa de garantir alimentació, subministraments energètics i atenció social.

• Garantia de recursos econòmics necessaris per a atendre les situacions d’emergència que es 
generin a la ciutat per a persones amb necessitats i famílies vulnerables.

• Atenció a col·lectius vulnerables garantint la cobertura de les necessitats bàsiques: alimentació, 
higiene, salut, roba, estris de primera necessitat a la llar...

• Impulsar la implementació del sistema de targetes moneder en substitució de Vals d’Alimenta-
ció.

• Garantir els subministraments bàsics (aigua, llum, gas) a tothom.

• Garantir el servei d’àpats a domicili per persones en situació d’incapacitat de mobilitat a través 
d’un conveni amb la Creu Roja

Mesures de suport a l’habitatge

Des de l’Oficina Local de l’Habitatge es vehicularan totes les ajudes relatives a l’habitatge, com 
ara les subvencions al pagament del lloguer per a les persones afectades:

• Centralitzar en l’Oficina Local d’Habitatge el suport a les gestions de cerca d’ajudes per a fer 
front a despeses associades a l’habitatge.

 • Assessorament en moratòria pagament hipoteques.
 • Assessorament i mediació per a la moratòria i d’ajuts al lloguer de l’Estat i la Generalitat. 
 • Moratòria pagament lloguer als habitatges municipals durant 4 mesos a pagar en 18 mesos 

(segons requisits).
 • Assessorament i mediació per a la moratòria de pagament i d’ajuts al lloguer atorgades pel 

govern de l’Estat i la Generalitat.
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• Pròrroga dels contractes que vencien durant un període mínim de 4 mesos als habitatges muni-
cipals durant l’any  2020.

• Reducció dels imports del lloguer al 50% per a les famílies amb necessitats mentre duri l’estat 
d’alarma i per un màxim de 4 mesos (segons requisits) als habitatges municipals.

Mesures d’atenció comunitària, social i a la diversitat

• Taller d’educació emocional per a la gent gran per donar eines davant la situació que pateix el 
col·lectiu a la crisi sanitària.

• Incrementar dispositiu d’atenció i seguiment a les persones grans del municipi que viuen soles.

• Seguiment i suport a les residències de gent gran de forma coordinada amb les autoritats sani-
tàries

• Reforçar el servei Integral d’atenció a la Dona i la lluita contra la violència masclista.

• Servei de suport psicològic a disposició de la ciutadania, a través del col·legi professional de 
psicologia. 

• Servei de mediació de conflictes.

• Continuar potenciant projectes solidaris i de cooperació.

• Manteniment de l’import de les partides destinades a subvencionar l’activitat de les entitats 
socials i de salut de la ciutat.
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TRANSFORMACIÓ I IMPULS DIGITAL
De ben segur, aquesta crisi també comportarà canvis estructurals tant en les relacions socials com 
en la manera de produir i consumir i de relacionar-se amb l’administració. Si alguna cosa hem 
vist emergir en aquests dies han estat iniciatives vinculades a la solidaritat i a la innovació. Això 
suposa una gran oportunitat per construir plegats i plegades aquesta nova realitat, i per tant el 
pla ha de tenir en compte el reforç de la cultura col·laborativa, la implantació definitiva de les TIC 
en l’activitat econòmica i en la relació amb l’administració i la innovació.

Mesures d’impuls a l’administració electrònica

La tecnologia s’ha demostrat una eina molt útil en l’àmbit laboral de la gestió. Un potencial que 
volem desenvolupar en favor d’una administració més àgil i eficaç.

• Foment de les relacions entre la ciutadania de Sant Joan Despí i l’administració 100% digitals.

• Ampliació de les zones WIFI lliure a la ciutat.

• Augment de l’oferta de formació a la ciutadania en temes digitals.

• Potenciació de l’obtenció de la identitat digital entre la ciutadania.
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FOMENT DE LA CIUTAT EDUCADORA,
CULTURAL I ESPORTIVA

Mesures de l’àmbit cultural

A la ciutat tenim dues biblioteques, quatre centres cívics, dos auditoris... La ciutat té una dotació i 
vocació cultural expressada en els seus equipaments i en l’aposta cultural que setmana a setmana 
omple les programacions d’aquests equipaments. No podem ni volem deixar de potenciar la cul-
tura que ens defineix com santjoanencs i santjoanenques. Per això els nostres compromisos passen 
per:

• Mantenir, quan sigui possible, els  compromisos adquirits amb els sectors culturals.

• Treballar per la continuïtat dels contractes laborals i mercantils del personal docent i no docent 
de les escoles de formació artística de titularitat municipal

• Compromís a realitzar actuacions per tal d’incentivar el consum cultural una vegada superada 
la crisis sanitària.

• Incrementar els fons destinats a la compra de llibres per a biblioteques i altres serveis educatius 
i culturals. Aquestes compres es farien a les llibreries de proximitat, sempre que fos possible.

• Foment de l’atractiu patrimonial de la ciutat, recuperant ofertes per al turisme i potenciant el 
consum i restauració locals.

• Manteniment de l’import de les partides destinades a subvencionar l’activitat de les entitats 
culturals i cíviques de la ciutat, per evitar la seva desaparició.

Mesures de l’àmbit esportiu

L’esport i Sant Joan Despí són sinònims. Amb una ocupació i filiació extraordinària, la ciutadania ha 
fet de l’esport un senyal d’identitat. Poliesportius, piscines, entitats, esports de tot tipus conformen 
el panorama esportiu de la ciutat, un panorama amb el que estem compromesos i compromeses.

• Dinamització esportiva a la ciutadania
 • Reprogramar activitats esportives a espais de la ciutat que garanteixin la distància social ne-

cessària
 • Plantejar unes bases de subvencions específiques per ajudar als clubs a suportar el tràngol 

econòmic pel que estan passant. 
 • Mantenir l’actual escalat de preus dels serveis esportius 
 • Proposa ajudes específiques a la ciutadania que tingui dificultats per fer front a les actuals 

quotes pels serveis esportius.
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 • Invertir en els equipaments, adaptant-los a les necessitats i nova situació. 
 • Manteniment de l’import de les partides destinades a subvencionar l’activitat de les entitats 

esportives de la ciutat per evitar la seva desaparició.

Mesures de l’àmbit educatiu

L’Ajuntament de Sant Joan Despí garantirà el manteniment dels programes i serveis que organitza 
en l’àmbit educatiu amb la premissa de mantenir els objectius marcats com a Ciutat Educadora i 
que ara es faran més necessaris que mai:

• Convocatòria de subvencions –a través de les escoles–
 • AMPA’s– per cobrir despeses de material pedagògic o educatiu a infants de famílies amb 

necessitats, per al proper curs escolar 
 • 2020/2021. Aquestes ajudes són incompatibles amb les ajudes atorgades per la mateixa 

finalitat des del departament de Serveis Socials. Cost estimat: 35.000 euros
 • Potenciació de les actuals accions de suport i excel·lència educativa: acompanyament i suport 

a l’estudi, treball de recerca, premis excel·lència educativa...

• Reclamar a la Generalitat de Catalunya el manteniment de les beques menjador en períodes  
 no lectius per a famílies vulnerables.
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FOMENT DEL MODEL DE CIUTAT 
I DE MOBILITAT SOSTENIBLE

Infraestructures

Està clar que un dels instruments clàssics per a la reactivació econòmica d’un territori és la inversió 
pública, sigui en obres sigui en serveis. Qualsevol inversió pública es tradueix en llocs de treball 
, per tant, en increment de consum i, a la llarga,  pujada del PIB local. En els punts anteriors, la 
inversió pública s’ha traduït en ajudes, microcrèdits i plans d’ocupació. No hem de desestimar la 
inversió en obra pública com motor de recuperació, ja que d’aquesta inversió en sorgeixen opor-
tunitats per a autònoms i pimes locals que poden accedir a la seva realització, generant riquesa 
a la pròpia ciutat.

• Treballar per a garantir el Pla d’inversions present amb l’objectiu de dinamitzar el sector serveis 
local amb especial atenció a la petita empresa i autònoms.

Mobilitat

La nova marea de moure’ns per l’espai públic per garantir les mesures de distància social fa ne-
cessari prendre mesures als carrers per fer possible també una nova mobilitat:

• Pacificació de la ciutat per a garantir la distància social recomanada.

• Foment de l’ús de la bicicleta i dels carrils bici.

• Potenciació de les zones 30.

• Foment de l’accés i ús peatonal a les zones de més afluència de ciutadania per a garantir que 
l’espai públic sigui pels ciutadans i ciutadanes.

• Foment de la recuperació de la confiança en l’ús del transport públic com a mesura sostenible 
i segura.

• Donar preferència a la ciutadania en l’ús de l’espai públic a través d’accions com canvis de 
freqüència semafòrica, senyalització dels passos de vianants i de direccions preferents…

• Ajudes de fins a 200 euros per als desplaçaments en transport públic i a la mobilitat sostenible 
per a joves (fins a 25 anys) que cursin estudis superiors durant el curs 2020/2021.
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Control i seguiment del pla

L’Ajuntament de Sant Joan Despí desenvoluparà les propostes i actuacions previstes en el Pla REI-
NICIEM SANT JOAN DESPÍ a través de la Junta de Portaveus, òrgan de representació de tots els 
grups polítics presents al plenari municipal.

Totes les mesures previstes en aquest Pla es desenvoluparan al llarg de 2020 a l’espera de la po-
sada en marxa del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2020-2023 fruit d’un procés de participació 
ciutadana.

La Junta de Portaveus en farà el seguiment i prendrà els acords que es considerin per garantir 
l’assoliment dels objectius. Entre les funcions també hi ha la validació i aprovació, sempre que sigui 
possible de forma consensuada, de les propostes a implementar. Participaran també agents socials 
i econòmics, representants d’entitats, del sector comercial,…

L’alcalde nomenarà un coordinador/a del Pla REINICIEM SANT JOAN DESPÍ que comptarà amb 
el suport i assessorament tècnic, per tal de coordinar  totes les accions que  es desenvoluparan des 
de les regidories corresponents.

Totes les subvencions atorgades hauran de ser preceptivament justificades per part de les perso-
nes, entitats o activitats beneficiàries.
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Finançament del pla

La crisi de la COVID-19 també afecta a les finances municipals. L’Ajuntament de Sant Joan Despí, 
segons la Intervenció municipal, calcula que la disminució d’ingressos municipals per a l’aturada 
de l’activitat serà de 4 milions d’euros. Per això, caldrà fer una reestructuració mes a mes de l’ac-
tual pressupost de 2020 per adaptar-lo a la situació actual i per donar resposta a les mesures 
establertes en el Pla REINICIEM SANT JOAN DESPÍ.

Entre les mesures que es prendran, es reduirà el cost de la Festa Major. Els diners en que es veu-
rà reduïda la despesa per aquest concepte passaran a finançar accions previstes en aquest pla. 
D’entrada ja destinat una primera quantitat de 380.000€ per a despeses suport social i per a l’ad-
quisició de material i serveis per fer font als dies de pandèmia. L’eliminació de la taxa de terrasses 
i la d’escombraries comercials sumen uns 250.000 €.

L’Ajuntament disposarà un fons de contingència d’1 milió d’euros per al desenvolupament de les 
actuacions previstes pla, a banda de la resta de despeses ja programades.

L’import que l’Ajuntament destina a aquest Pla REINICIEM és de 1,6 milions d’euros (a tenir en 
compte també la caiguda d’ingressos prevista). El finançament d’aquesta quantitat es realitzarà a 
través d’una modificació pressupostària que atendrà els següents aspectes:

• Recursos provinents de la disminució de les dotacions de les partides pressupostàries del capítol
corresponent a béns i serveis (Import estimat: 400.000 euros).

• Recursos corresponents a activitats que no s’han realitzat o es preveu la seva no realització en
el context pressupostari actual. (Import estimat: 200.000 euros).

• Reconversió de partides previstes al pressupost actual que es reserven per a l’execució de les
accions previstes en aquest pla. (Import estimat: 200.000 euros).

• Recursos destinats a inversions previstes pressupostàriament l’any 2020 que passaran la seva
execució a exercicis posteriors (Import estimat: 200.000 euros).






