
Propostes post coronavirus ERC Sant Joan Despí. 
 
MESURES DE SUPORT A L’ACTIVITAT ECONÒMICA 
 
- Reforçar l’Oficina de Promoció Econòmica per atendre totes les consultes i tramitacions de 
forma virtual i facilitar la gestió i tramitació d’ajudes i subvencions de les diferents 
administracions pels col·lectius afectats. 
 
- A través del Departament de Promoció Econòmica incrementar el servei d’orientació i ajuda 
als treballadors afectats per ERTOS i als sectors econòmics afectats (autònoms, comerços i 
PIMEs). 
 
- Elaborar i aprovar un Pla de Reactivació de l’Economia Local sorgit del Pacte de Ciutat. 
Treballar de forma coordinada amb el Comitè Comarcal de reforç de mesures d’impuls 
socioeconòmic davant la crisi de la COVID 19, creat a tal efecte al Baix Llobregat. 
 
- Crear una partida de suport a través de PromoDespí al comerç local que s’ha vist obligat a 
tancar o la seva facturació s’ha vist minvada més d’un 70% durant l’Estat d’Alarma amb ajuts i 
subvencions directes si no han realitzat acomiadaments durant el període d'Estat d'Alarma, 
excepte els ERTO establerts pel govern i que garanteixen el reingrés dels treballadors i 
treballadores a l'empresa. 
 
- Vetllar per la celeritat en el pagament de factures de les empreses proveïdores i autònoms 
locals de subministraments i serveis de l’Ajuntament per tal d’ajudar a la liquiditat. 
 
- Fer de PromoDespí una eina que permeti centralitzar tots els ajuts econòmics de les diferents 
administracions destinats a famílies i empreses, en el marc de la crisi sanitària de la COVID-19. 
 
- Convertir la propera edició de FiraDespí en una edició especial de promoció del Comerç Local. 
Excepcionalment, establir la gratuïtat de la quota per a tots aquells comerciants i empreses 
ubicats a la nostra ciutat. 
 
- Modificar les Ordenances Fiscals vigents, per incloure una nova bonificació/exempció en l’IBI. 
L’objectiu ha de ser exonerar o minimitzar el pagament d’aquest impost a aquelles persones 
que hagin perdut la seva feina o bé hagin tancat el seu negoci en el cas d’autònoms.    
 
- Crear una nova línia d’ajuts directes de PromoDespí amb l’objectiu d’evitar el tancament 
d’establiments comercials. 
 
- En cas que la disposició de l’emplaçament ho permeti, facilitar l’ampliació de les terrasses 
dels bars i restaurants durant la fase de desconfinament. 
 
- Crear una línia de suport als comerços i entitats locals que presten serveis a la ciutadania per 
a la instal·lació de mampares de protecció i el proveïment de mascaretes, guants i gels 
hidroalcohòlics. 
 
- Ampliar les ajudes econòmiques per a les persones que han patit un ERTO. 
 
- Ampliar les ajudes pel pagament dels lloguers a les famílies que acreditin una reducció 
d’ingressos fruit d’una modificació de la seva relació laboral. Aplicable tant a habitatge públic 
com privat. 
 



- Exempció de pagament de serveis bàsics, com aigua i llum, a les famílies acollides en ajudes 
socials i les que per motius de tancament dels seus llocs de treball no disposin d’ingressos. 
 
- Crear una xarxa de voluntariat entre infants i gent gran, si és possible també en el marc dels 
casals d’estiu. Aquesta xarxa no tindria un caràcter assistencial o de salut, sinó que l’objectiu 
seria lúdic i d’acompanyament a la gent gran. En cas que les autoritats sanitàries ho 
contraindiquin, establir els contactes en format virtual. 
 
- Establir un telèfon gratuït per donar suport emocional i psicològic a la ciutadania de forma 
coordinada amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Així com atenció psicològica 
especifica als treballadors municipals. 
 
- Posar a disposició de les famílies un servei d’acollida o casal quan els pares i les mares hagin 
de retornar a la feina. 
 
- “Oficina Jove en xarxa”: Establir un servei d’assessorament psicològic per als joves i infants i 
potenciar l’atenció individualitzada per detectar possibles situacions de vulnerabilitat entre els 
joves. 
 
- Donat que són molts els alumnes que aquest curs acaben una etapa educativa, creiem que 
cal mantenir i potenciar l’orientació formativa i laboral. 
 
- Establir una xarxa de voluntariat entre estudiants i professorat per reforçar i preparar als 
alumnes que es presenten a les proves de Selectivitat enguany i que han vist afectada la seva 
activitat lectiva habitual en aquesta última fase de preparació. En cas que sigui possible, 
adequar espais a les Biblioteques municipals, el Bulevard i l’Oficina Jove a tal efecte.  
 
- Mantenir la dinamització del Bulevard adaptant les activitats programades al  format virtual. 
 
- Crear una borsa de voluntaris per ajudar als col·lectius de risc de la ciutat en les darreres 
etapes del desconfinament. 
 
- Treballar amb les entitats de lleure per potenciar les activitats d’estiu (casals, colònies, 
campus esportius...), ampliar l’oferta d’aquests a la ciutat i ampliar l’import i el nombre de 
beques per garantir que cap infant ni cap jove pugui quedar fora per manca de recursos  
econòmics i adaptar el cost de les activitats a la situació econòmica. 
 
- Preservar la programació cultural de la Festa Major en format virtual i potenciar la cultura 
local programant concerts de grups locals, artistes locals i grups de teatre local, així com 
mantenir les partides pressupostàries dedicades a la cultura. 
 
- Si els protocols sanitaris ho permeten, traslladar part de les activitats de la Festa Major en 
format reduït, a les dates de l’antiga Festa Major de Sant Joan Despí, l’últim cap de setmana 
d’agost. 


