
 

 

 

 

 

Propostes per  

la reactivació  

Social i Econòmica 
57 MESURES PERQUÈ NINGÚ QUEDI ENRERE 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 
Fem Sant Andreu - Proposta de fons de reactivació social i econòmic. 

 

3 de maig de 2020, Sant Andreu de la Barca 

 

les pandèmies que han sacsejat la nostra societat al llarg dels anys només en tenim 

testimoni a través de la història, però ara 

primer ordre a nivell planetari. 

La COVID-19 ha fet trontollar els sistemes sanitaris, de seguretat, economies i estils 

ible, als pobles i 

aturar la propagació del virus, convertint espais fins ara plens de vida humana en 

ue canviaran la 

història. 

 una visió valenta, decidida i responsable, i 

així serem capaços de minimitzar la crisi econòmica. Les administracions ens hem 

de posar ara més que mai al costat dels ciutadans, sacrificant-nos econòmicament 

en favor de la liquiditat i prosperitat de les petites i mitjanes empreses de Sant 

Andreu de la Barca i evidentment de la ciutadania en general. 

Ens hem de preparar p

dones sortirem més preparats, forts i amb capacitat per adaptar-nos als reptes del 

món global i de la nostra generació. 

Fem Sant Andreu propos  Pla de reactivació Social i 

Econòmic per a anticipar-se als efectes de la crisi social, laboral i econòmica com 

a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel Covid-19. 57 mesures perquè 

 Mesures dirigides als col·lectius socials i econòmics que 

estan patint i patiran els efectes de la situació creada i afrontaran la reconstrucció.  
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 ÀMBIT SOCIAL 

1.- col·laboració de les entitats socials, 

pels mesos de juliol, agost i setembre amb més horari, més activitats a la natura i més beques per 

a les famílies vulnerables. Agenda adaptada a les circumstàncies que es determinin i garantir que 

hi poden accedir els infants en situació de vulnerabilitat. 

2.- Obrir les escoles bressol durant els mesos de juliol i agost per atendre les necessitats de les 

famílies i els infants. Fer-

setembre. 

3.- Promoure activitats de lleure durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre als equipaments 

municipals i escoles o instituts per poder fer-ne ús de forma gratuïta. 

4.- Garantir accés a Wi-fi als infants de famílies vulnerables i adquirir els aparells electrònics 

necessaris per a que puguin segu  

5.- 

 Incloure en la coordinació de Serveis Socials, Pediatria a 

les llars d'infants i ludoteques. Treballar conjuntament davant les necessitats d'emergència social i 

familiar existents i que hi haurà. 

6.- Garantir les beques menjador durant l'estiu i preparar una ampliació del programa de beques 

menjador i de material escolar. 

7.- Programa de protecció de la gent gran que ho sol·liciti i evitar que s'hagin de desplaçar per 

adquirir productes bàsics com medicaments o aliments. Reforçar l'atenció a la gent gran que viu 

sola. 

8.- loguers i les 

concessions municipals, en casos de necessitat. 

9.- Mobilitzar els pisos buits a través de penalitzacions a les ordenances municipals perquè siguin 

  

10.- t per a persones vulnerables per a 

necessitats bàsiques. 

11.- 

 

12.-  Establir un programa de servei de menjars a les persones (àpats a domicili) per a totes 

aquelles que per causes directes o indirectes d'aquesta crisi (malaltia dels cuidadors, impossibilitat 

d'anar al centre de dia o residència...) no puguin assegurar-se els dos àpats principals del dia. 

13.- Suport logístic en la distribució de lots de menjar cedits per supermercats i Càrites (banc 

avaluades per Serveis Socials tenint en compte les noves necessitats 

a partir de la crisi del Covid-19. 
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14.- Avaluar la contractació de personal de reforç per a la gestió i serveis assistencials 

dependents de Serveis Socials. 

15.- 

gent gran. 

16.- Modificar les ordenances de serveis funeraris per a que es pugui ser sebollit a la fossa 

comuna, si així es demana en les últimes voluntats, sense cap cost. 

 

 

 

 A 

17.-  afectades per un ERTE, es trobin 

a que puguin pagar els rebuts bàsics de llum, aigua i gas. 

18.- Endarrerir el pagament d'impostos municipals o estudiar una moratòria de pagament un cop 

iniciat el 2021 per a aquells que tinguin necessitat d'acollir-s'hi.   

19.- ajuts, per a la quota dels autònoms complementària a la de la 

Generalitat, per a tots aquells autònoms que hagin tancat o paralitzat la seva activitat.  

20.- Ampliar el programa de subvencions per autònoms i per a la creació de llocs de treball 

estables a les empreses. 

21.- Impulsar un programa de microcrèdits per a autònoms i petites i mitjanes empreses 

santandreuenques que tinguin una idea potencialment comercial. 

22.- Avanç

, tot garantint- per a facilitar la tresoreria, per tal de poder-ho  

utilitzar per combatre la crisi. 

23.- Creació d'una 

dels seus ingressos, motivats pel COVID-19. 

24.-  

25.- Augment de beques menjador, escoles bressol i la resta dels nivells educatius a través de 

targetes moneder. 

26.- Creació programa específic post Covid-19 de suport a empreses, emprenedors, professionals 

i comerç. 

27.-  person Escoles Velles. 
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28.- Pagament immediat de factures de les empreses proveïdores i autònoms de subministraments 

i serveis pendents de pagament que ho sol·licitin per tal d ajudar a la liquiditat. 

29.- Indemnització a les empreses amb contractació suspesa que presten serveis ordinaris no 

 

30.- 

comerços i autònoms que demostrin la davallada de la seva activitat. 

31.-  amb els diferents jutges de pau, que ajudi a resoldre 

conflictes derivats de la crisi, com per exemple: rebaixa dels lloguers de locals i dels espais 

itat econòmica amb la propietat. 

32.- Exempció del cobrament de taxa per ocupació de la via pública, en cas que així sigui, en la 

 

33.- Suports econòmics a famílies afectades econòmicament pel Covid-

gastar al teixit comercial de Sant Andreu de la Barca. 

34.-  

35.- Iniciar un pla de reconversió industrial de Sant Andreu de la Barca adaptant els sectors 

productius a la nova situació i anticipant-se a les conseqüències d'aquesta crisi tot vetllant pel 

manteniment dels llocs de treball. 

36.- Bonificar el 100% de per aquells emprenedors que obrin un negoci 

nou al municipi durant el període maig-desembre de 2020. 

37.- Bonificar el 100% del cànon de concessions administratives per la part proporcional a la 

 

38.- Reconeixement de les despese  

39.- 

comerços i autònoms que demostrin la davallada de la seva activitat tal i com preveu el RD 

463/2020. 
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 ÀMBIT DE COMERÇ I RESTAURACIÓ 

40.- Línia d ajuts per donar suport al comerç local destinades als establiments i activitats del sector 

comercial o de serveis de Sant Andreu de la Barca, que durant l estat d alarma han  hagut de 

tancar o bé només han pogut obrir parcialment i, per tant, no han pogut prestar el seu servei amb 

normalitat. Les quantitats proposades són les següents: 

  per als establiments obligats al tancament. 

  per als establiments obligats al tancament parcial. 

 Addicionalment, es podrà de  per als establiments amb local 

 més per a aquells amb treballadors/es contractats. Aquests imports 

poden ser acumulatius ç . 

41.- Creació d'una targeta local de descomptes per a promoure les vendes del petit comerç i 

restaurants locals, així com de les empreses i autònoms del sector serveis. A partir d'un fons 

aportat per l'administració pública, el comerciant pot fer descomptes als compradors. La part 

descomptada l'aportarà aquest fons i es mantindrà a la targeta del client per a fer una altra 

compra local. El comprador la podrà utilitzar per fer una altra compra i així successivament tot 

entrant en una roda en la qual es fomentin les compres locals. 

42.- Ajudes per pagar el lloguer al petit comerç i restauració locals que hagin vist la seva activitat 

afectada. 

43.- 

a tots els marxants de roba i 

hagin pogut assistir-hi. 

44.- Bonificar una part de la taxa de residus comercials i industrials als comerços, establiments de 

restauració, autònoms i empreses. 

45.- Campanya de comunicació per a promoure el consum de productes de proximitat i el comerç 

i economia local conjuntament amb els agents econòmics locals. 

46.- Ampliació sense cost del permís de metres de terrassa per a la restauració que permeti 

compensar la limitació empre que 

la zona de la via pública ho permeti. 

47.- 

individual (EPI) en funció del nombre de treballadors. Amb els suficients recanvis per abastir dues 

setmanes, fins a la següent fase de desconfinament. 
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 ENTITATS I TEIXIT ASSOSIATIU 

48.- Modificació de les bases de subvenció de les entitats socials i assistencials, culturals i 

realitzar per  històricament les entitats han participat. Per altra 

banda les entitats que participin en casals de lleure públics o organitzin activitats similars per a 

infants, joves i famílies desfavorides i/o vulnerables, podran optar al 75% de la subvenció 

destinada a actes. 

49.- Cre sciplines com també 

en el sector cultural de la ciutat: reformulació de les bases, ampliar la dotació econòmica, ampliar 

el nombre de receptors i fer un repartiment equitatiu entre les diferents disciplines artístiques. 

50.- Programació de teatre i música amb grups locals, ja sigui via telemàtica o presencial tot 

garantint les mesures de seguretat. 

51.- Subvencionar l'assegurança locals que ho sol·licitin.  

52.- Replantejar els grans esdeveniments de masses de primavera i estiu a la ciutat. Reorientar les 

partides que no es gastin com a conseqüència de la reestructuració d'aquestes activitats al fons 

d'emergència social i econòmic. 

53.- Coordinar i organitzar amb el suport de les entitats, jornades solidaries als diferents barris de 

la ciutat oferint una mostra de la diversitat  culturals i esportives que  es poden realitzar 

a Sant Andreu de la Barca, i aprofitar aquestes jornades per fomentar les aportacions lliures a 

caixa de solidaritat. La recaptació anirà destinada perquè les entitats bequin la inscripció a la 

seva entitat infants i joves en situació de vulnerabilitat econòmica. 
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 ACORDS POLÍTICS 

54.-  

reactivació social, cultural  

reflexió que busca les solucions econòmiques, socials i polítiques amb representants de 

-19.  

55.- Acord de ciutat per unir recursos administratius i econòmics per dur a terme les mesures 

necessàries en cada cas i un treball conjunt amb les entitats per fer més eficient la seva tasca en 

 

 

 

 

 PROTECCIÓ 

56.- Reformular el contracte de neteja de la ciutat per integrar la desinfecció d'espais i 

equipaments públics com una tasca més dels serveis de neteja. En cas que no es pogués modificar 

el contracte, crear una p erveis de neteja, 

recollida i manteniment del municipi. 

57.- Crear una central de compres a través de la regidoria de promoció econòmica, per a la 

gestió de la compra de mampares de metacrilat per als mostradors i altres elements de protecció 

per ser distribuïdes als comerços de Sant Andreu de la Barca. A ser possible ens agradaria que la 

compra fos bonificada per la regidoria. 
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El Grup Municipal de Fem Sant Andreu-Acord Municipal fa arribar aquest conjunt 

de 57 propostes de mesures econòmiques, socials i culturals al govern municipal 

espai de reflexió, debat i participació no només dels partits polítics sinó també de 

la societat civil representada en empresaris, entitats, treballadors i agents socials en 

 Demostrem un cop més, la nostra voluntat de construir i col·laborar 

des de la oposició, aportant diferents punts de vista que enriqueixen de ben segur, 

la resposta qu  

sense informació detallada i 

concreta de quina quantitat compta o comptarà el fons de 

contingència municipal anunciat a  plenari municipal. Aquest grup 

municipal 

terme fins ara durant aquest més i mig de pandèmia mundial de la 

COVID-19 de les finances de l Ajuntament de Sant Andreu de 

la Barca. Molt a causa 

perquè hi ha certes mesures que requereixen 

informe  

n 

comitè de crisi, creat especialment per donar resposta i fer front a la pandèmia de 

la COVID-19 des de l'Ajuntament. El grup municipal de Fem Sant Andreu es va 

oferir i va demanar formar-hi part des del primer moment i en diverses ocasions 

més. Era una oportunitat per unir el plenari, coordinar esforços i accions, com 

també per millorar la comunicació. 

Un cop més i és l'enèsima, ens oferim i demanem poder formar-hi part 

del comitè de crisis, ara aquest comitè ha d'abordar la importantíssima tasca de 

dissenyar la fase de post-COVID a la ciutat, i volem participar per defensar que 

aquesta  . Com administració hem 

de fer un esforç majúscul posant a disposició del pla de reactivació: el romanent, 

superàvit i deute públic en favor de les persones. 

Volem enviar una forta abraçada als veïns i veïnes que han perdut algú estimat en 

aquesta emergència sanitària. Com també, una immensa gratitud a la gran majoria 

en 

confinament. 
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