
 

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

 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.- 

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.- Escoles Velles. 

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 
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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 

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.-  

39.- Línia 

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

463/2020. 


