La crisi sanitària ens ha obligat a fer renúncies i sacrificis, ha sacsejat el
teixit productiu i comercial, i ha representat una prova crucial per als serveis
essencials de la ciutat. El nostre Pla de Reconstrucció, dotat amb un fons de
contingència d’1.000.000 d’euros, inclou cinc línies d’ajuda i tot un conjunt de
mesures concebudes per reactivar l’economia, preservar els llocs de treball i
protegir els col·lectius vulnerables.
L’Oficina Municipal d’Ajuts a la Reconstrucció (OMAR) està canalitzant les
diferents necessitats de forma individualitzada, però era necessari posar la
informació per escrit i a l’abast de la ciutadania. En aquest document, trobareu
tots els recursos disponibles ara mateix per prémer el botó de reinici.
Tenim motius per a l’esperança. D’entrada, el Pla de Reconstrucció ha posat
d’acord mirades molt diferents. En alguns casos, diametralment oposades. El
passat mes de maig, totes les forces polítiques amb representació a l’Ajuntament
vam aprovar per unanimitat aquest Pla, que prèviament havíem consensuat amb
els agents socials i econòmics de la comarca. Entre els acords, s’inclou la creació
d’una Comissió Permanent de Treball que avaluarà el seguiment de les propostes.

P i l a r D í a z , l’alcaldessa

Se’ns ha girat feina, però tenim a les mans un mecanisme viu, que porta incorporat
el xip d’evolucionar i créixer per adaptar-se a necessitats canviants. També, una
concepció integral, amb un abordatge econòmic, social i fins i tot emocional. I,
sens dubte, un pla efectiu, que ofereix solucions reals a les emergències, a les
famílies que han patit un ERTO o un acomiadament, a les persones autònomes,
al comerç, a la petita empresa i, finalment, a totes aquelles persones d’Esplugues
que no tenen un lloc de treball o pateixen per por a perdre’l. I, sobretot, tenim una
ciutat que suma aliances perquè ningú no es quedi enrere!

SUMEM PER RECONSTRUIR
LA NOSTRA ESPLUGUES
PLA DE RECONSTRUCCIÓ

Pla de reconstrucció per
fer front a les conseqüències
econòmiques i socials
derivades de l’emergència
sanitària de la ciutat
d’Esplugues de Llobregat

Introducció:
El COVID-19 ha plantejat un complicat repte sanitari, social i econòmic sense precedents. L’Ajuntament
d’Esplugues ha impulsat un Pla de Reconstrucció que destinarà 1.000.000 d’euros a ajuts i bonificacions
amb l’objectiu de rescatar les famílies, les persones autònomes, el comerç i les empreses locals més
afectades per l’emergència sanitària del COVID-19 i, alhora, afavorir la reactivació de l’economia del
municipi tan aviat com sigui possible.
Aquest recull de mesures, consensuades amb els diferents agents socials, econòmics i polítics
del municipi, té un abordatge integral i té en compte les conseqüències de la crisi des del vessant
social, econòmic i, fins i tot, emocional.
La interrupció de l’agenda social de la ciutat ens permetrà recuperar algunes aplicacions del
pressupost per contrarestar aquest impacte multilateral que ha tingut la pandèmia i compensar,
encara que en una petita part, les despeses obligades i els diners que l’Ajuntament deixarà
d’ingressar per la suspensió de taxes i impostos.
El Pla de Reconstrucció tampoc és aliè al 3r Pacte per la Reactivació Econòmica i la Creació
d’Ocupació de Qualitat d’Esplugues 2020-23, un full de ruta que compta amb un consens molt
ampli. Just abans de la declaració de l’estat d’alarma, s’acabava de superar la fase d’avaluació de
l’anterior pacte i la de diagnosi. En breu, estava previst convocar els grups de treball, integrats per les
formacions polítiques amb representació a l’Ajuntament i pels agents econòmics i socials.
Sense deixar de treballar en el desenvolupament del 3r Pacte, amb la col·laboració dels agents
econòmics i socials de la ciutat, ara es fa evident la necessitat d’encabir el Pla de Reconstrucció, amb
la construcció d’un model econòmic de ciutat per avançar-nos als efectes de l’emergència sanitària.
Fins ara, el Govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya han dut a terme actuacions encaminades a
reduir al màxim els costos fixes de les empreses, com ara l’agilitació de la tramitació d’ERTOs, i, també
a mantenir la línia de reflotament de l’activitat econòmica, amb subvencions a persones autònomes
que cessen la seva activitat o els crèdits, avals ICO o ICF que aporten liquiditat a les empreses.
El paper de l’Ajuntament s’ha concentrat en dues línies. D’una banda, com a administració més
propera, oferir suport i assessorament de primera línia sobre la normativa aprovada en el marc de
l’estat d’emergència i les diferents línies d’ajut. D’altra banda, les accions previstes en aquest Pla de
Reconstrucció se sumen al decret de mesures econòmiques per pal·liar els efectes negatius provocats
per la crisi sanitària, aprovat el 21 de març.

Estructura demogràfica d’Esplugues

PLA DE RECONSTRUCCIÓ

La creació d’una oficina d’informació i atenció,
que centralitzarà totes les demandes vinculades
al COVID-19, ens ajudarà a treballar d’una
manera més eficient i a oferir una resposta més
ràpida i eficaç.

Primeres conseqüències
econòmiques i socials de
l’emergència sanitària

Esplugues té una població de 46.680 persones (dades corresponents al 2019 publicades
per l’Observatori del Baix Llobregat, a partir de l’informe de l’IDESCAT), i segueix els patrons generals de l’àrea metropolitana de Barcelona.
D a d e s d e m o g rà f i q u e s

Esplugues

B a i x L l o b re g a t

Total població

46.680

825.963

Dones

24.380

41.974

Joves (15 a 29 anys)

6.792

125.296

Estrangers

5.502

84.681

% dones

52,2%

50,8%

% joves

14,6%

15,2%

% estrangers

11,8%

10,3%

% població major de 65 anys

22,9%

17,6%

% població major de 75 anys

10,9%

8,2%

% població major de 85 anys

3,1%

2,5%

Renda mitja
45.000,00 €
40.000,00 €
35.000,00 €
30.000,00 €
25.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
0,00 €
Renda mitjana per llar
Esplugues de Llobregat

Font: Observatori Comarcal del Baix Llobregat

Renda mitjana per persona
Baix Llobregat

Font: Observatori Comarcal del Baix Llobregat
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Així, l’atur registrat al mes de març va ser del 9,7% i a l’abril va pujar a l’11%. Si unes 82 persones es van incorporar a les llistes de l’atur durant el primer mes de confinament, a l’abril es
va superar la frontera de les 300, nodrint una xifra total de 2.500 persones demandants de
feina. Si comparem la xifra de l’abril de 2020 amb la de l’any anterior, la variació és del 23,4%.

M e rc a t d e t re b a l l

El Mercat
Laboral

Esplugues

B a i x L l o b re g a t

2.441

47.739

11%

12,1%

Demandants ocupació

5.057

98.509

Variació anual demandants

99,3%

105,9%

Demandants sobre afiliació

27,1%

28,3%

476

8.690

19,5%

18,2%

Població aturada
Taxa d’atur

Aturats/des llarga durada

Les últimes xifres d’atur que ofereix
l’Observatori del Baix Llobregat, a data
del 8 de maig, mostren un trencament
amb la trajectòria positiva que es va
iniciar anys enrere. Sens dubte, el gran
repte és revertir aquest rumb.

% aturats/des llarga durada

I n d i c a d o r s p r i n c i p a l s d e m e rc a t d e t re b a l l
30,00%
23.00%
20,00%
15,00%
5,00%

Esplugues de Llobregat
Baix Llobregat
Demandants respecte
afiliats
Taxa d’atur
% aturats llarga durada

0,00%
Font: Observatori Comarcal del Baix Llobregat

Només per ampliar el focus, la taxa d’Esplugues continua sent una mica més baixa que
la del conjunt de la comarca del Baix Llobregat, amb un 12,1% d’atur; de l’àmbit territorial
metropolità, del 12,5%, i del conjunt de Catalunya, del 12,9%.
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El Mercat
Laboral

S’ha de tenir en compte que les persones afectades per ERTOs no computen a efectes
d’atur registrat. A Esplugues s’han tramitat un total de 468 expedients des que va començar
el confinament. 439 corresponen a força major i els altres 55, a causes diverses. Aquests
expedients han afectat unes 3.500 persones. Per sectors, els més perjudicats són el comerç
(879 persones incloses), l’hostaleria (576 persones) i la construcció (152). També han notat
l’efecte de forma remarcable el sector de professions tècniques i les administratives.
Si revisem la composició sectorial de l’estructura econòmica d’Esplugues de Llobregat
organitzant els sectors per l’impacte que poden rebre fruit de l’estat d’alarma i les mesures
de confinament, el panorama general és el que descriu el següent quadre:

RETA

RGSS

CC

2019/06

2019/06

2019/06

338

526

126

74

410

44

Resta comerç no alimentari

496

2.237

212

Transport i afins

331

276

55

Hosteleria (hotels, bars, restaurants,....)

245

1520

122

Altres serveis sensibles

296

1928

123

1.780

6.897

682

Comerç alimentari

157

420

83

Resta serveis

919

6.169

393

Activitats agràries i industrials

225

3.437

131

3.081

16.923

1.289

Grup econòmic
Construcció i promoció inmobiliaria
Comerç relacionat vehicles motor

Total sectors més sensibles

Totals
Font: Observatori Comarcal del Baix Llobregat

Taula 4. Atur rgistrat per grups d’edat, municipis i àmbits territorials. Abril 2020
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El Mercat
Laboral
A grans trets, la crisi del COVID-19 impacta
de manera rellevant en l’activitat de 1.780
persones autònomes (el 58% del total), de 6.897
treballadors i treballadores per compte aliè (41%
del total) i 682 empreses (52% del total).
Fins a dia d’avui, sabem que més o menys la
meitat del teixit productiu del municipi ha estat
afectat pel COVID-19.

Atur registrat (n)

Taxa d’atur registrat (%)

Grup econòmic

< 25
anys

25 - 44
anys

> 44
anys

< 25
anys

25 - 44
anys

> 44
anys

Abrera
Begues
Castelldefels
Castellví de Rosanes
Cervelló
Collbató
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Esparreguera

63
23
202
3
31
12
44
464
159

324
126
1.440
42
194
79
265
2.307
638

364
130
1.672
45
271
113
355
2.862
763

15,4
10,4
11,4
5,5
10,7
9,4
9,3
13,2
20,9

11,5
8,2
9,9
10,3
9,5
8,7
7,9
11,2
13,0

13,8
9,1
12,6
11,8
13,8
13,0
11,2
14,7
16,3

Esplugues de Llobregat
Gavà
Martorell
Molins de Rei
Olesa de Montserrat
Palma de Cervelló, la
Pallejà
Papiol, el
Prat de Llobergat, el
Sant Andreu de la Barca

165
213
185
70
146
4
34
10
377
128

1.035
1.024
881
437
683
58
204
101
1.807
767

1.241
1.282
997
681
768
101
295
125
1.967
861

14,9
12,8
19,8
8,5
18,4
4,4
9,3
7,6
21,4
14,1

9,1
10,1
14,1
7,5
12,9
8,6
7,9
10,4
11,8
12,1

12,7
13,0
16,9
12,1
15,3
15,2
12,0
13,5
14,2
14,5

Sant Boi de Llobregat
Sant Climent de Llobregat
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Cervelló
Torrelles de Llobregat
Vallirana
Viladecans
BAIX LLOBREGAT

426
14
26
166
120
22
188
28
20
311
3.713

2.203
65
155
929
624
243
790
127
111
346
1.688
19.693

2.739
99
161
1.230
886
310
1.082
204
161
453
2.115
24.333

15,0
10,1
10,0
10,9
10,6
4,3
19,2
10,6
10,6
12,7
12,1
13,7

11,1
6,9
8,5
7,7
8,0
6,5
12,3
7,0
8,4
10,6
10,9
10,3

15,4
10,9
9,5
12,1
11,8
8,9
17,3
11,6
12,7
14,5
14,8
13,8

12.997

81.892

94.058

12,6

10,3

13,5

20.925 123.724 148.734

13,4

10,6

14,4

35.423 197.059 235.328

14,4

11,2

14,7

ÀREA METROPOLITANA
DE BARCELONA
ÀMBIT TERRITORIAL
METROPOLITÀ
CATALUNYA

59

Font: Observatori Comarcal del Baix Llobregat

Taula 3. Atur registrat per sexe, municipis i àmbits territorials. Abril 2020
Atur registrat (n)
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El Mercat
Laboral

Taxa d’atur registral (%)

Homes

Dones

Homes

Dones

Abrera
Begues
Castelldefels
Castellví de Rosanes
Cervelló
Collbató
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Esparreguera

347
126
1.531
41
211
84
309
2.749
648

404
153
1.783
49
285
120
355
2.884
912

11,3
7,5
10,0
9,2
9,4
8,4
8,4
12,2
12,1

14,6
10,1
12,5
12,3
13,9
13,2
10,8
13,7
18,2

Esplugues de Llobregat
Gavà
Martorell
Molins de Rei
Olesa de Montserrat
Palma de Cervelló, la
Pallejà
Papiol, el
Prat de Llobergat, el
Sant Andreu de la Barca

1.122
1.118
976
539
701
69
236
101
1.864
750

1.319
1.401
1.087
649
896
94
297
135
2.287
1.006

9,9
10,1
14,2
8,3
12,1
9,2
8,3
9,5
11,5
10,9

12,1
13,1
17,5
11,2
16,9
13,8
11,6
13,9
15,5
15,9

Sant Boi de Llobregat
Sant Climent de Llobregat
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Cervelló
Torrelles de Llobregat
Vallirana
Viladecans
BAIX LLOBREGAT

2.319
77
164
1.046
718
274
893
159
132
1.794
21.456

3.049
101
178
1.279
912
301
1.167
200
160
500
2.320
26.283

11,0
7,4
8,2
8,6
8,3
6,7
12,5
7,9
9,0
10,1
10,9
10,5

15,7
10,7
10,1
11,1
11,7
8,3
17,8
11,0
12,1
15,3
14,6
13,9

87.464

101.483

10,8

12,9

133.519

159.864

11,1

13,9

212.527

255.283

11,3

14,7

ÀREA METROPOLITANA
DE BARCELONA
ÀMBIT TERRITORIAL
METROPOLITÀ
CATALUNYA

358

Font: Observatori Comarcal del Baix Llobregat
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Creació d’un fons
de contingència per
fer front a la situació
d’emergència sanitària,
social i econòmica

La gravíssima crisi sanitària provocada pel
COVID-19 ha colpejat durament el teixit
econòmic i social, i ha estat especialment cruel
amb els sectors més fràgils i vulnerables de la
nostra societat. Aquesta situació, completament
nova, ens obliga a aprendre i implementar, de
forma urgent, vies per rescatar les famílies,
persones autònomes, petites empreses i
comerç local més afectats per la crisi sanitària.
L’Ajuntament d’Esplugues ha reorganitzat
recursos i crea nous serveis per tal de garantir
les necessitats bàsiques i facilitar la recuperació
del teixit socioeconòmic de la ciutat al més
aviat possible.

Es crearà una comissió permanent de treball COVID-19 que integri els grups municipals,
agents econòmics i socials, teixit associatiu, i que tingui per objectiu el seguiment permanent
de les accions realitzades per a la reconstrucció i recuperació de l’activitat en el municipi,
així com l’elaboració de noves propostes per garantir els objectius del pacte.
A més, l’Ajuntament farà una avaluació dels resultats després d’un període de 6 a 12 mesos
a partir de la posada en marxa del pla. Es crearà una comissió informativa específica, de la
qual es donarà compte al Ple.
L’Ajuntament disposa un fons de contingència inicial d’1.000.000 euros per atendre, tant
les necessitats derivades com els nous programes d’ajut previstos pel Pla.

Objectius:
- Cobrir la despesa social derivada de l’atenció a les famílies més vulnerables de la ciutat,
especialment per a la provisió d’aliments o emergències derivades de la manca d’ingressos.

- Ajudar persones autònomes, petites empreses i comerç local, per tal de restituir part de
les pèrdues que han patit, i ajudar a reprendre l’activitat i l’ocupació al més aviat possible.

-

-
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2

Creació d’una
oficina centralitzada
d’atenció a les
persones afectades
per les conseqüències
del Covid-19

L’Ajuntament d’Esplugues reorganitzarà la
seva estructura tècnica per tal d’atendre de
forma centralitzada les persones i empreses
afectades per la situació d’emergència
sanitària.

Les principals funcions seran:
- Demanda de Serveis Socials: Atenció a les persones i famílies que necessitin l’actuació
de Serveis Socials per cobrir necessitats d’habitatge, subministraments bàsics, atenció a
la dependència o situacions d’emergència en general.
Seguiment
individualitzat de totes les persones en risc d’exclusió social i creació de
mecanismes d’assessorament i informació a la població (Oficina Atenció Social COVID-19).
- Economia i Treball: Atenció, assessorament i seguiment a les persones treballadores
autònomes, comerç, pimes i empreses o demandants d’ocupació que necessitin orientació
i recursos,
de forma coordinada amb els agents socials i econòmics més representatius. Es
crearà un itinerari personalitzat per a cada cas.
- Informació sobre recursos de totes les administracions: La nova oficina canalitzarà de
forma transversal els diferents departaments municipals, per tal d’aprofitar tots els ajuts
oferts per les diferents administracions, ja sigui local, autonòmica, estatal o europea.
Per donar una resposta ràpida davant l’augment de les urgències socials i de nous
usuaris/es, cercarà la simplificació administrativa per a la tramitació de subvencions
i ajuts, facilitant que aquests arribin al més aviat possible.
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Les línies d’actuació en matèria social són:
- Manteniment de l’atenció permanent per part dels Serveis Socials municipals.
Coordinació dels Serveis Socials municipals, residències de gent gran i amb les dues Àrees
Bàsiques de Salut del territori, així com els centres sociosanitaris de la ciutat.
- Dispositiu especial d’atenció a les persones dependents. Reforçar l’atenció a les persones
dependents que davant la situació actual no poden realitzar les seves activitats bàsiques diàries.

3

Línies
d’actuació
en matèria
social

Es fixa una ampliació inicial de 200.000
euros a la partida pressupostària existent,
destinada al programa d’ajuts econòmics
per atendre emergències socials, incloent
també l’atenció a situacions relacionades
amb l’habitatge per a aquelles persones
que no es puguin acollir als ajuts establerts
per l’Estat i la Generalitat. Es modificaran
les bases actuals per recollir les situacions
derivades del COVID-19.

- Continuar garantint l’alimentació bàsica a les famílies vulnerables de la ciutat a través del
Programa d’Aliments i de les targetes d’alimentació bàsica.
- Servei de distribució d’àpats cuinats: facilitar aliments bàsics perquè les religioses de
l’escola Natzaret puguin elaborar els àpats a famílies que, davant la nova situació, no poden
sortir de casa. La distribució es realitzarà coordinadament amb Creu Roja.
- Servei de compra i lliurament per a persones que no poden fer-ho autònomament
(alimentació, higiene, medicaments, etc.). Servei pensat per a aquelles famílies que tenen
necessitat de compra de productes d’alimentació, higiene i farmàcia, i no disposen de xarxa
de suport informal que ho pugui fer. Com ara, adults sense possibilitat de sortir de casa perquè
tenen menors que no es poden quedar sense acompanyament a casa, gent gran i/o amb
diversitat funcional que no pot cuinar, o persones confinades. Sempre, amb la col·laboració
dels voluntaris de Protecció Civil.
- Servei d’acompanyament i suport telefònic (persones més grans de 70 anys). Realitzar
trucades a persones grans que formen part del programa d’animació sociocultural de la
gent gran, per saber en quin estat es troben, així com fer recomanacions, tant de salut com
esportives, mentre dura el confinament.
- Servei de suport psicològic: Hem adaptat diversos recursos ja existents i especialment
necessaris per a aquests moments, oferint-los a través del telèfon o per via telemàtica.
1. Línia d’atenció psicològica: Posem a disposició de la ciutadania un servei de suport
psicològic i d’acompanyament davant de situacions crítiques i complexes, a través del
telèfon del Col·legi Professional de Psicòlegs: 659 584 988.
2. Servei de Teràpia Familiar: Cal recordar que són famílies amb menors en situació de
risc i l’actual estat augment les seves dificultats, per la qual cosa ajudem a sostenir la
situació. Sempre han d’anar derivats a través dels Serveis Socials bàsics.
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3 Línies
d’actuació

en matèria
social

3.Taller d’educació emocional per a la gent gran (prèvia inscripció) de forma telemàtica,
amb l’objectiu de donar eines a les persones grans davant el confinament.
4.Taller ‘Deseducar-nos per educar’: realització del taller de forma telemàtica, donant
pautes davant el nou escenari.
- Teleassistència. Increment i reforç de dispositius de teleassistència domiciliària a les
persones grans del nostre municipi, trucant a les persones grans que viuen soles o amb
d’altres persones també grans per oferir el servei de teleassistència, a través d’una línia 900,
de forma gratuïta.
- SAD: Reforçar els serveis d’atenció a domicili.
- Atenció a les dones que pateixen violència de gènere.
- Servei de mediació de conflictes.
- Donar continuïtat en el temps i per altres causes, amb recolzament de l’administració, a
projectes solidaris i de cooperació sorgits en el nostre municipi.
A les necessitats socials, es destinaran també els recursos econòmics derivats de les
activitats culturals, esportives, socials, d’oci o d’altres que, per l’emergència sanitària derivada
del COVID-19, no hagi estat possible desenvolupar.
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- Ampliació dels serveis de l’Oficina Local d’Habitatge.
- Ampliació del conveni amb Habitat3.
- Garantir els subministraments bàsics a les llars que hagin quedat en situació de vulnerabilitat.
- Ajudes al pagament de subministraments.

4

Línies
d’actuació
en matèria
d’habitatge

- Garantir l’assessorament a persones en risc d’assetjament immobiliari.
Es farà un servei d’atenció i assessorament sobre tots els ajuts, inclosos
els procedents d’altres administracions com, per exemple:
- Moratòria als llogaters dels habitatges municipals.
- Tramitació moratòria hipoteques.
- Tramitació moratòries lloguer (grans i petits tenidors).
- Tramitació ajuts 900 euros i Microcrèdits Estat.
- Tramitació dels ajuts al lloguer Generalitat (MIFO).
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5 Línies
d’actuació

sobre la salut
i protecció

- Impuls de campanyes de prevenció.
- Creació d’un Ateneu de Fabricació a Esplugues, equipat
amb maquinària per al disseny i la implementació de
mascaretes i pantalles per a la ciutadania.
- Contribuir a la protecció de la salut en el retorn al treball
i reobertura de les empreses, incloent el suport logístic i/o
econòmic o gestionant la compra agregada d’EPIs, i altres
mesures de protecció i control per a comerços i/o empreses
i les persones treballadores en general.

- Realització d’un pla d’adequació, tant dels espais públics de la ciutat com dels
equipaments municipals. Les diferents mesures de desconfinament d’aquesta crisi
generada pel COVID-19 han deixat palès que el nostre dia a dia ha de canviar en tots
els aspectes de la vida quotidiana. És per això que, des de l’Ajuntament d’Esplugues,
estem revisant tots els equipaments i edificis municipals amb l’objectiu de minimitzar
i garantir la seguretat, tant de les persones usuàries dels serveis públics com dels
treballadors i treballadores municipals.
- Implantació de mesures destinades a crear una nova mobilitat en les diferents fases
del desconfinament i represa de l’activitat econòmica per fer més sostenibles els
desplaçaments.
- Aprofundiment i fixació de fórmules coordinades entre els representants dels treballadors
i les treballadores per tal que el teletreball esdevingui una fórmula habitual. Impulsar
la prova pilot que ja estava prevista.
Anàlisi de la situació sanitària a la ciutat i trasllat de necessitats sanitàries a
administracions supramunicipals.
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6.1 Reduir la càrrega impositiva a les empreses afectades.
- Exempció meritada del percentatge corresponent al període de tancament com a
mesura excepcional motivada per les incidències del COVID-19 i bonificació fins el 31
d’agost, dels tributs següents:
• Taxa d’ocupació de la via pública per taules i cadires d’establiments comercials.

6 Línies
d’actuació

en matèria
econòmica

• Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública.
• Taxa per ocupació de la via pública per a mercats ambulants.
Aquest termini es podrà ampliar, segons es vagi valorant la situació, durant tot l’any 2020.
- Ampliació de la subvenció per afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació
de qualitat a Esplugues de Llobregat.
- Exempció meritada del percentatge corresponent al període de tancament del preu
públic per a la utilització de l’Espai Coworking de l’Edifici Molí i bonificació fins el 31
d’agost de 2020.

6.2 Ajuda directa a famílies.
El Pla de Reconstrucció vol posar les
bases per a una reactivació orientada als
principals reptes de la ciutat: ocupació
de qualitat, sectors tractors de valor
afegit, comerç professionalitzat i de
qualitat, consum responsable i, apertura
a l’exterior i al turisme congressual.

- Ajut de 200€ a unitats familiars, en la quals algun dels seus membres hagi estat
afectat per un ERTO o per la finalització de contractes temporals, motivada per la crisi
del COVID-19. Aquest ajut s’atorgarà en funció dels ingressos de la unitat familiar i
s’incrementarà en un 10% per cada fill o filla menor de 16 anys. Es fixa una partida inicial
de 300.000 euros a aquesta acció.
- Ajuts a l’adquisició de llibres, a través de subvencions a escoles i AFAs, tenint en compte
que algunes activitats no s’executaran aquest any.

6.3 Subvencions i ajuts directes a empreses, especialment
autònoms i microempreses:

- Ajut de 200 euros per a persones autònomes, complementari als ajuts del govern de
l’Estat i de la comunitat autònoma, per contribuir al pagament de despeses durant el
període de reducció més server de demanda i centrada en els sectors més afectats
(retail no alimentari, restauració, etc.). Es fixa una partida inicial de 250.000 euros
dedicada a aquesta acció.
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6 Línies
d’actuació

en matèria
econòmica

En el cas particular de les persones autònomes, serà requisit tenir reconeguda la
prestació econòmica extraordinària per cessament de l’activitat de suport a aquest
col·lectiu, quan hagi estat afectat greument en la seva activitat o quan hagi reduït els
seus ingressos per la situació d’emergència sanitària derivada del COVID-19, segons el
Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front
a l’impacte econòmic i social del COVID-19 i les seves modificacions.
- Subvenció de fins a 1.000 euros a establiments comercials i de serveis, per inversions
relacionades amb la superació de la crisi derivada del COVID-19: instal·lacions de mesures
preventives, mampares, màquines d’ozó o digitalització, entre d’altres. S’amplia la partida
existent d’ajuts a establiments comercials i serveis amb 150.000 euros.
Subvenció a persones autònomes i pimes per a la contractació de persones
aturades, així com per mantenir els llocs de treball, fins el 50% del cost contractual.
Subvenció a d’altres empreses per a la contractació de persones aturades, fins el
25% del cost contractual.
S’amplia a aquests efectes la partida existent de 110.000 euros de subvencions
a la contractació, amb 100.000 euros més, sumant un total de 210.000 euros
destinats a aquesta línia.
En les dues línies de subvencions anteriors, caldrà que part de l’import rebut
reverteixi en el municipi, com per exemple mitjançant compres al comerç local
o a empreses locals. Aquests ajuts hauran de fomentar la contractació estable.
- Assessorament jurídic laboral per a persones de la ciutat, amb la col·laboració dels
sindicats del Baix Llobregat.
- Assessorament jurídic orientat a la negociació de les condicions dels contractes de
lloguers dels locals comercials i naus, per tal de garantir un lloguer just.
- Elaborar una guia de recomanacions a l’empresa per a la flexibilització laboral que
permeti a les treballadores i treballadors atendre les necessitats familiars derivades de
l’actual crisi del COVID-19, així com davant de futurs brots d’aquest, protegint l’ocupació
i evitant que les dones siguin el col·lectiu més afectat. Es prendran com a referència els
treballs fets en el programa per a la reforma horària i es treballarà amb els agents socials
i econòmics que formen part del Pacte Local.
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6 Línies
d’actuació

en matèria
econòmica

6.4 Utilitzar la compra pública de béns i serveis com a mecanisme
per reduir al màxim l’impacte de la caiguda de demanda:

- Garantir el manteniment de les empreses i dels llocs de treball adscrits als
contractistes de l’Ajuntament d’Esplugues.
- Reduir a 20 dies el termini de pagament a empreses proveïdores de l’Ajuntament,
posant especial atenció en les persones autònomes i pimes.

6.5 Suport directe a les persones per a la reincorporació al
mercat de treball.

- Contractació directa de persones a través de Plans d’Ocupació i suport a les
mateixes per a la seva reincorporació posterior al mercat de treball:
• Programes del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC): Enfeina’t, Treball als barris
i Treball i formació.
• Altres programes ocupacionals amb el suport de l’AMB i la Diputació de
Barcelona, i amb la cooperació dels sindicats.
- Reforç dels serveis locals vinculats al foment de l’ocupació, de manera que el
conjunt de dispositius pugui atendre de forma eficaç l’increment de persones que es
trobaran en atur.
- Foment i dinamització del mercat de treball amb línies específiques i estratègiques
per als municipis.
- Reforç de l’oferta de plans de formació per a persones aturades, especialment en
coneixements i competències tecnològiques.

6.6 Programa de suport als sectors més afectats per la crisi:

comerç no alimentari, serveis personals, hostaleria i construcció.

- Dinamització de la comissió de comerç i intensificació de les relacions amb
l’associacionisme comercial de la ciutat. Elaboració d’un pla d’acció conjunt d’impuls
al comerç local.
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6 Línies
d’actuació

en matèria
econòmica

- Posada en marxa d’un market place local, que afavoreixi la dinamització digital del
comerç local (e-comerç). Serà un lloc web que permetrà la relació interpersonal en la
transacció comercial, tant en la compra com en la venda.
- Projecte pilot d’instauració d’un servei de ciclologística o repartiment a domicili
mitjançant la bicicleta o altres vehicles no contaminants. L’Ajuntament podria facilitar
vehicles i recursos, amb el suport de l’AMB.
- Reactivació del Portal municipal de naus i locals buits.
- Posada en marxa d’un servei virtual de suport a l’elaboració de plans de reactivació
individuals, centrats en les mesures que han de prendre les empreses que hagin
perdut pistonada.
- Programa d’activitats formatives, tant telemàtiques com presencials, dirigit a posar
en valor tota l’energia col·lectiva generada durant el període de confinament i que ajudi
a estimular el comerç i l’hostaleria local. Un exemple d’aquestes accions formatives
seria aprenentatge d’habilitats per vendre per xarxes socials i WhatsApp Business.
- Difusió, conjuntament amb les associacions de comerciants i paradistes dels
mercats municipals, d’informació de les novetats en matèria de comerç i de les
seves iniciatives. Incorporació de directoris físics de senyalització.

6.7 Estímul del consum responsable, una economia més solidària
i verda, i dinamització de la producció de kilòmetre zero.

- Promoció dels mercats municipals i de la producció agrícola local al mercat
setmanal. S’estudiarà la possible reubicació dels punts de venda d’aquest últim.
- Elaboració de directoris de punts de producció agrícola local amb entregues de
comandes a domicili.
- Campanya de sensibilització i de màrqueting, un cop s’hagi superat l’estat
d’alarma, conjuntament amb els agents econòmics locals, per promoure el consum
de productes de proximitat i l’economia local.
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- Jornada per fomentar l’activitat econòmica i comercial d’Esplugues, una vegada
superada la crisi del COVID-19.
- Suport a iniciatives d’economia circular, social i solidària (cooperatives).

6 Línies
d’actuació

en matèria
econòmica

- Participació al market place d’ACCIÓ.

6.8 Impuls de l’activitat econòmica més enllà del COVID-19,
centrada en sectors prioritaris: Biomèdic i TIC.

- Revitalització del Pla d’Atractivitat de la Ciutat.
- Foment de la inversió d’empreses al municipi mitjançant els recursos que ofereix
BARCELONA CATALONIA, plataforma de projectes vinculats a l’àrea metropolitana
dins d’un model urbanístic més just, més eficient i més sostenible.
- Nou programa d’atracció i retenció d’inversions empresarials.
- Atenció i acompanyament a empreses de nova instal·lació.
- Impuls d’espais per a l’activitat econòmica, millorant les seves prestacions, serveis
i competitivitat i fomentant especialment sectors prioritaris, com el Biomèdic i les TIC.
- Participació activa en el desenvolupament del Micro-Clúster Biomèdic.
- Foment de polítiques innovadores i alternatives en matèria de subministrament
d’energia. Treballar en la creació d’una operadora energètica pública municipal amb
els objectius, a curt termini, de convertir-la en una comercialitzadora que pugui comprar
l’energia al mercat majorista i pugui garantir una tarifació social i justa a la ciutadania
d’Esplugues i, a llarg termini, que esdevingui una autèntica productora energètica 100%
verda que pugui abastir de manera autosuficient les necessitats energètiques públiques
i privades del municipi.
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6 Línies
d’actuació

en matèria
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- Desenvolupament de l’administració electrònica i de la digitalització: La
digitalització ha jugat un paper important durant la situació d’alarma i confinament.
S’ha d’invertir en projectes smart city i de serveis telemàtics i donar suport a projectes
de digitalització d’empreses, comerços i mercats municipal, aprofitant soluciones
implantades amb objecte de l’atenció a la situació provocada pel COVID-19.

6.9 Impuls del turisme i la promoció de la ciutat.
- Impuls de la implantació d’oferta hotelera a la ciutat.
- Impuls del turisme de congressos, en el marc de suport del Consorci de Turisme del
Baix Llobregat.
- Participació del projecte Compromís Biosphere amb la resta d’agents locals, impulsat
pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona, la Cambra de
Comerç i la Generalitat.

OFICINA MUNICIPAL D’AJUDES
PER A LA REACTIVACIÓ (O M A R )
8.30h a 14.30h (de dilluns a divendres)
93 516 61 38
ajutscovid19@esplugues.cat

