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El moment excepcional en que vivim requereix de mesures excepcionals i valentes. La
pandèmia de la COVID-19 ha causat estralls en la nostra ciutadania, i en l’economia dels
pobles i ciutats de la nostra comarca.
 
El passat 23 d'abril, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, juntament amb els secretaris
generals dels sindicats CCOO i UGT i els representants de les patronals PIMEC i AEBALL,
ha constituït el Comitè Comarcal de reforç de mesures i d'impuls socioeconòmic davant
la crisi de la COVID 19. Aquest comitè neix davant una situació d'extrema gravetat
laboral i empresarial a la comarca, amb l’objectiu articular consensos de forma
immediata i reforçar el desenvolupament econòmic, posant el focus en la capacitat
d’inclusió i de presa de decisions per a la reactivació i el retorn a l’activitat. El seu
plantejament és posar eines per poder actuar i transitar en aquesta situació de crisi
generada arran de la pandèmia del Coronavirus a l’abast de les persones treballadores,
els autònoms i les direccions d’empreses.
 
Construir aquesta capacitat implica disposar de tota la informació però també d’eines
d’anàlisi, de visió estratègica i de mesures, accions, capacitat pressupostària i polítiques
de mirada ampla tant en àmbit comarcal com local. 
 
El Baix Llobregat és, amb 9.069 expedients a 12 de maig de 2020, la tercera comarca de
Catalunya amb més expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) segons el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, però n'és la segona comarca en nombre
de persones afectades amb 96.153 persones. Les dades de l’Observatori Comarcal
corroboren un impacte sever en sectors com el comerç al detall i la restauració, d'una
forma similar a l’afectació en la construcció durant la crisi de l'any 2008.
 
Per tot això, davant la situació actual, el Comitè Comarcal ha celebrat diverses reunions
tècniques de treball que han permès assolir un consens en torn a un conjunt de
mesures de rellevància per pal·liar els impactes i efectes d’aquesta situació de forma
efectiva i en base a les dades actuals. L’objectiu d’aquestes accions és, també, protegir el
teixit productiu dels municipis, redreçar les desigualtats sistèmiques, assegurar un
desenvolupament econòmic sostenible d’acord amb l'emergència climàtica, en
consonància amb l’EU Green Deal, els ODS-17 i l’Agenda 2030, i atendre els col·lectius
vulnerables ara i en el moment posterior de la transformació social i econòmica post-
COVID19. Així, el Comitè Comarcal estableix la següent
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https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=385766
https://infogram.com/informe-covid-19-baix-llobregat-1h0r6r9wrmmw6ek?live


Aprovar una Declaració institucional d'interès social i econòmic que, en coherència
amb l’estratègia de ciutat, integri la perspectiva social i protegeixi els principals
sectors d'especial interès econòmic del municipi, amb especial menció al sector
serveis i particularment el comerç al detall de proximitat, els professionals,
l’hostaleria, la restauració, l’ensenyament, la cultura, el lleure, i l’economia social, que
permeti establir-los com àmbits clau destinataris de mesures concretes i concertades
de reactivació, com:

Guia de mesures d’acord amb la proposta dels
agents socials per a la reactivació social i econòmica

a. Línies de subvenció específiques, com els ajuts directes per cobrir totalment o
parcial els costos fixes vinculats a l’activitat durant el temps d’afectació (lloguers,
subministres, etc.) per revitalitzar l’economia local i promoure noves oportunitats de
negoci destinades a empreses i autònoms.
 
b. Fons de contingència i ajuts a les persones i famílies afectades.
 
c. Creació d’equips transversals interdepartamentals per part dels ajuntaments en
primera instància i el Consell Comarcal, que centralitzin l’acció de resposta i l’atenció
a les persones treballadores, tals com una oficina única de gestió, la difusió de la
informació i l’assessorament en línia, de la mà dels agents econòmics i socials més
representatius del territori, per tal de proporcionar un suport en xarxa coordinat i
facilitar així a les empreses, els autònoms i a les persones treballadores l’accés a la
informació i els recursos.
 
d. Campanyes de recolzament, tals com l’edició de bons o paquets a preu tancat de
caire turístic, cultural o comercial amb establiments del municipi.
 
e. Promoure la inclusió de criteris i clàusules socials en la contractació per part de
les administracions locals i comarcals amb l’objectiu de fomentar l’economia de
proximitat.
 
f. Suport a les persones treballadores, empreses i autònoms i fomentar la cultura
col·laborativa i solidària
 
g. Difusió i/o suport de les fonts de finançament pròpies o d’altres administracions:
avals, microcrèdits, etc.
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h. Contribuir a la protecció de la salut en el retorn al treball i reobertura de les
empreses, incloent el suport logístic i/o econòmic en l'obtenció d’EPIs i altres
mesures de protecció i control per les empreses i les persones treballadores en
general.
 
i. Acompanyament en la transformació digital i a l'adaptació o reconversió, així com
la incorporació de canvis organitzatius en torn del teletreball.

Establir criteris concrets (de necessitat, causes justificatives i de situació financera,
organitzativa o tècnica) per a empreses i autònoms, en relació als tributs i taxes
municipals (tals com cànons i ingressos, recàrrecs, horts urbans, escombraries,
canvis de local i/o canvis d’activitat mantenint la titularitat, etc.), per tal d’accedir a
mesures específiques, articulades d'acord amb la capacitat normativa i
pressupostària de l'Ajuntament, com:

2.
 

a. La suspensió temporal del termini de pagament d’impostos i taxes municipals.
 
b. La suspensió temporal del pagament de quotes i rebuts dels serveis no prestats a
la ciutadania: poliesportius, escoles bressol, etc.
 
c. L’ajornament i fraccionament dels pagaments en curs.
 
d. La reducció temporal de les taxes en casos concrets com les terrasses, mercats, els
residus comercials, els encants o l’impost turístic durant el període de tancament de
l’activitat comercial.
 
e. La subvenció directa (a sectors d’especial interès econòmic pel municipi, com el
comerç de proximitat, la restauració, les pimes i els autònoms, etc.).

Facilitar la continuïtat i pròrroga de la contractació pública sense interrompre la
licitació pública d’obres i serveis (incloent el règim de suspensió dels contractes) i
impulsar-la de manera ràpida amb criteris homogenis i clars per municipis: 

3. 

a. Facilitar els pagaments immediats en aquells contractes en vigor o el serveis dels
quals s’han mantingut per tal d’evitar el trencament dels circuits de pagament i
garantir una correcta traçabilitat del pagament a tota la cadena d’aprovisionament.
 
b. Dotar a les administracions d’eines eficaces per donar major agilitat a tots els
processos.
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Davant de la situació d’emergència sanitària, agilitzar els procediments administratius i
acotar els terminis dins dels marges de mínims previstos a la legalitat, en especial a
l’atorgament de llicències, modificacions i pròrrogues relatives a sectors d'especial
interès econòmic pel municipi o en aquells casos d’especial necessitat.

4. 

c. Acompanyar i facilitar el desplegament dels canvis de les condicions ja pactades -i no
previstes- que com a conseqüència de la crisi sanitària es produeixin en els contractes
públics en vigor i que impliquen increments dels costos (més persones, canvis de torns,
sistemes de protecció, major distància i espais, etc.).
 
d. Afavorir el compromís de manteniment dels llocs de treball adscrits als contractistes
de l’ajuntament i el règim d’acomiadaments d’acord amb la normativa vigent durant el
període contractual pel que fa a les persones i recursos destinats al projecte en
concret.

Crear programes de formació, línies de subvenció i/o suport d’altra naturalesa per
empreses i autònoms en relació a:

5. 

a.  Sistemes de protecció i anàlisi sanitària que garanteixin la reobertura o el retorn a
l’activitat amb les màximes garanties d’acord amb les recomanacions oficials (EPIs,
pantalles, panells, separadors, líquids, termòmetres, tests, assistència tècnica, etc.).
 
b. Solucions digitals per al negoci (tauletes, hardware, software, pantalles, APP,
assistència tècnica, formació tècnica, etc.).
 
c. Serveis de consultoria per a la viabilitat, reorientació i reactivació econòmica i
estratègica del model de negoci a curt i mig termini.

Racionalitzar els espais públics per a terrasses de bars i restaurants, parcs i platges,
amb l’objectiu del desenvolupament de l’activitat i el retorn amb el menor grau de
disrupció tot respectant les mesures i garanties de seguretat d’acord amb les
recomanacions oficials. En aquest sentit, cal tenir present que en les properes
setmanes i mesos molta activitat es desenvoluparà a l’aire lliure, per la qual cosa s’ha
de facilitar instrumentant mecanismes administratius àgils i que no representin un
sobrecost.
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Promoure l’optimització de la mobilitat, planificar l’increment de la freqüència del
transport públic per garantir la mobilitat, amb garanties extraordinàries de protecció
de la salut dels usuaris, i promulgar propostes d’eficiència energètica i d'ampliació de
mesures de mobilitat personal sostenible.

7. 

Reforçar la indústria al territori, així com la innovació, fomentant la cooperació
empresarial i la col·laboració públic-privada, l’emprenedoria lligada a nous models de
negoci, per tal d’aprofitar aquesta finestra d’oportunitat per establir les bases d’un
canvi estructural tant en les relacions socials com en la manera de produir, consumir i
relacionar-se amb l’administració, amb l’objectiu d’enfortir les cadenes de producció i
consum de sectors estratègics, així com la relocalització de l’activitat productiva.

8. 

Reforçar les polítiques actives d’ocupació en col·laboració directa amb el sector privat
mitjançant formules que impulsin la creació de llocs de treball a les empreses.

9. 

Sol·licitar l’establiment de línies de finançament als diferents nivells de les
administracions públiques (Unió Europea, Govern de l’Estat, Generalitat de Catalunya,
Diputació de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona) amb l’objectiu d’impulsar
aquestes recomanacions, propostes i mesures.

10. 
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