Pla de rescat
econòmic i social per
fer front a les
conseqüències de la
COVID-19
Sant Vicenç dels Horts
#EnsEnSortiremSVH

Presentació
Després de setmanes de confinament i d’adaptació a la nova realitat comencem a veure que, poc a poc,
l’activitat social tornarà al carrer amb una manera de fer diferent. Les conseqüències que s’han originat
amb la pandèmia i les que s’originaran resultat de l’aturada de tota l’activitat requereixen que es concretin
mesures i estratègies tant econòmiques com socials.
Els governs locals tenen ara la tasca ineludible de prioritzar l’atenció a les necessitats de la ciutadania,
d’una manera intensa, per ajudar a pal·liar les conseqüències de la Covid-19 i impulsar l’economia local.
Calen mesures econòmiques, partides socials i suport al teixit econòmic per tornar a activar el municipi i
per ajudar tothom. Definir fórmules creatives d’ajuts directes que no gravin les rendes i deixar de cobrar
alguns tributs que són a les mans del govern local. Per això cal consensuar a quines accions i polítiques es
destinen els recursos públics, quines coses es prioritzen i com les deliberem.
Davant aquesta nova situació, no prevista en els programes electorals ni en els pressupostos aprovats
recentment, cal actuar amb responsabilitat i generositat per concentrar tots els esforços a sortir de la crisi
de la millor manera possible preservant el benestar de les persones, els serveis públics, el teixit associatiu,
l’economia local i la cohesió social de Sant Vicenç dels Horts.
Des de Junts x Sant Vicenç fem extensiva una proposta de mesures que, per la nostra experiència de
govern, sabem que són viables i les posem a consideració de tothom amb la voluntat de contribuir i ajudar
tant com sigui possible el nostre municipi i la seva gent que, com nosaltres, pateix pel futur. Tenim el
convenciment que ens en sortirem i que la millor manera de fer-ho és amb la màxima coresponsabilitat
social i política.

Maite Aymerich i Boltà
Portaveu de Junts x Sant Vicenç
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Mesures adreçades a les famílies
Un dels àmbits imprescindibles d’atenció és el de les famílies i el del conjunt de treballadors i treballadores.
Cal teixir una xarxa de mesures que alliberin les famílies d’algunes despeses temporalment i que
garanteixin l’estabilitat econòmica i emocional d’aquells qui han patit les conseqüències de la pandèmia.
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Deixar sense efecte l’increment de l’1,6% del tipus impositiu residencial de l’IBI aprovat pel
2020.
Suspensió del tribut metropolità durant el 2020 per a habitatges, mentre no s’acompleixi el
pla de millores de l’AMB en el transport públic per enguany.
Creació d’una tarifa plana mensual per al pagament dels impostos municipals corresponents al
2020 a partir de juliol de 2020, estenent-ne el cobrament fins el juny de 2021.
Convocatòria d’ajuts adreçats a llars d’infants privades per tal de generar una oferta de places
més assequible en aquesta etapa de cara al curs 2020-21.
Creació d’una línia d’ajuts al pagament del lloguer de la residència habitual, per a famílies
afectades per un ERTO o als autònoms i professionals que hagin vist notablement reduïts els
seus ingressos.
Dotació d’una partida pressupostària per a l’adquisició d’habitatges que es puguin posar
ràpidament a disposició dels Serveis Socials municipals i de la borsa d’habitatge local.
Reactivació de forma immediata dels tràmits per a la construcció de les promocions
d’habitatge públic de lloguer previstes i de la residència municipal de la gent gran.
Increment de la dotació, a través de les entitats socioeducatives, d’equips de connectivitat per
a llars vulnerables.
Nous plans d’ocupació, amb recursos propis i subvencions supramunicipals, a través d’entitats
del tercer sector que facilitin la inserció laboral.
Oferta de casals d’estiu municipals, a través d’entitats de lleure del municipi, que permetin un
estiu enriquit per a infants i joves, en previsió de trobar-nos en una situació més avançada de
desconfinament i de poder garantir les indicacions sanitàries.
Implementació del Servei d’Àpats a Domicili per a usuaris del Servei d’Atenció Domiciliària i
altres col·lectius vulnerables.
Creació d’un servei de suport i atenció psicològica per atendre situacions emocionals
derivades o agreujades per la pandèmia i el conseqüent confinament, i acompanyament en el
dol a aquelles persones que han perdut un ésser estimat, o bé solitud extrema, angoixa
emocional, etc.
Acord amb l’empresa concessionària dels serveis funeraris municipals per a l’establiment
d’unes tarifes bàsiques molt més accessibles que les vigents. Introducció d’aquestes tarifes
com a requisit en la propera concessió dels serveis funeraris.
Implementació immediata de la targeta moneder per a les prestacions socials bàsiques.
Ampliació del Servei d’Atenció Domiciliària, per tal de reduir al màxim els usuaris en llista
d’espera amb un augment de la dotació pressupostària d’aquest servei .
Generar una oferta rica d’activitats de lleure, culturals i esportives per a infants i joves de juny
a setembre de 2020, en previsió de trobar-nos en una situació més avançada de
desconfinament i de poder garantir les indicacions sanitàries.
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Mesures adreçades al teixit econòmic
D’altra banda, l’Ajuntament ha de prestar especial atenció a la protecció del teixit econòmic del municipi,
constituït bàsicament per comerços, treballadors i treballadores autònoms i petites i mitjanes empreses
dedicades a l’economia productiva. Moltes d’aquestes activitats ja es van veure fortament afectades per la
crisi del 2008, la qual no hem acabat de superar del tot. Cal incrementar la dotació pressupostària del
paquet d’ajuts de promoció econòmica existent i diversificar-ne les condicions d’accés. I també, cal alliberar
el teixit econòmic de certes despeses per tal que tornar a aixecar la persiana sigui més fàcil.
17. Exempció de la taxa municipal de recollida de residus per als locals comercials fins desembre del
2020.
18. Exempció de la taxa de terrasses fins desembre del 2020.
19. Suspensió del tribut metropolità durant el 2020 per a locals comercials i indústries, mentre no
s’acompleixi el pla de millores de l’AMB en el transport públic per enguany.
20. Creació d’una nova línia d’ajuts per a l’adaptació de locals comercials als requeriments de la “nova
normalitat” post COVID-19, o ampliació de les despeses justificables de la línia existent d’ajuts a
l’adaptació dels locals a la normativa. Introducció de criteris de superfície que prioritzin el petit
comerç. Estudi de la possibilitat d’atorgar bestretes d’aquest ajut per tal que els comerços que
han de fer actuacions disposin de la liquiditat suficient.
21. Ampliació dels ajuts al pagament de la quota d’autònoms més enllà del primer any d’activitat i/o
elevant el topall existent de 1.000€.
22. Creació d’una línia extraordinària i excepcional, o adaptació d’una existent, d’ajuts al pagaments
de lloguers i rèntings durant l’estat d’alarma i mesos posteriors, adreçada a autònoms i PIMES.
23. Ampliació de la dotació pressupostària dels ajuts a la contractació per a empreses vicentines.
24. Estímul del comerç local en forma de vals de compra, a través d’una ampliació del conveni amb la
Unió de Botiguers i valorant la possibilitat de fer-ne un amb l’Associació SVH Suma.
25. Flexibilització del pagament dels lloguers de concessions municipals.
26. Establiment d’un servei de mediació, vinculat a la OMIC, en la rebaixa dels lloguers de locals i els
espais d’activitat econòmica amb la propietat.
27. Creació d’una línia de suport a través del SIAE per a la tramitació dels ERTO per a empreses,
autònoms i professionals, a través de la contractació de serveis d’assessoria i consultoria, així
com d’una línia de suport per a la gestió i tramitació dels ajuts i subvencions de diferents
administracions que es dediquin exclusivament a afectats per la COVID-19.
28. Campanya de comunicació per incentivar el consum local.
29. Incorporar clàusules en la contractació de béns i serveis i adaptar tant com sigui possible els
objectes dels nous contractes de l’Ajuntament per tal de promoure la seva adjudicació a
autònoms i PIMES locals.
30. Manteniment de l’alta a la Seguretat Social de l’alumnat de l’FP Dual empadronat a Sant Vicenç
dels Horts, en coordinació amb el centres d’FP del municipi.
I com a darrera mesura, creiem necessària la creació d’una taula d’emergència econòmica, enfocada al
seguiment i implementació d’aquest Pla, en el marc del Consell Econòmic i Social per a l’Ocupació.
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Finançament del paquet de mesures
Evidentment, qualsevol política social i econòmica comporta una despesa que l’Ajuntament ha de sostenir.
Hem volgut apuntar diverses vies a partir de les quals l’equip de govern podria mobilitzar o obtenir nous
recursos:
•
•

•
•
•

Aplicació del superàvit del pressupost municipal del 2019.
Reassignació de partides que es preveu que no es gastaran enguany, a causa de l’aturada de
l’activitat habitual i del calendari de festivitats, tant en el capítol de béns i serveis com en el de
subvencions.
Reassignació de recursos destinats a la contractació de personal que a dia d’avui està aturada
o postposada.
Traspàs immediat del servei de bus urbà a l’AMB.
Subvencions supramunicipals que es puguin obtenir arrel de la situació de crisi sanitària i
econòmica.
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