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INTRODUCCIÓ
Des de l’eclosió de la COVID-19 s’ha produït una crisi en tres dimensions: la sanitària, la social i
l’econòmica. L’Ajuntament de Sant Just Desvern ha posat en marxa el Pacte de Ciutat, un document
que recull l'anàlisi, definició i proposició de mesures socials i econòmiques locals amb l’objectiu
d’atendre les vulnerabilitats i lluitar contra les desigualtats socials produïdes per la crisi de la COVID19 per mantenir un poble cohesionat i per afavorir la reactivació econòmica del municipi.
EL document ha estat elaborat en el marc del Grup Impulsor, un grup de treball format per diferents
agents: polítics, socials, associatius i econòmics de Sant Just, ciutadania experta i els grups
municipals de la corporació municipal. El Grup Impulsor ha treballat des d’un marc holístic, i ha
recollit les diferents perspectives i punts de vista des dels diferents àmbits per tal de donar una
resposta integral.
L’Ajuntament de Sant Just Desvern, des de la declaració de l’estat d’alarma ja ha adoptat diverses
mesures sanitàries, socials, econòmiques, pressupostàries i fiscals, per tal de donar una resposta de
manera ràpida, i pal·liar la situació en els sectors més vulnerables d’aquesta crisi, un Pla de xoc al
qual ja s’han destinat més de 800.000 euros de despesa.
A pesar d’això, i entenent que la situació va més enllà d’un Pla de xoc a curt termini, l’Ajuntament
ha cregut oportú la redacció d’aquest pacte per tal de seguir donant resposta amb mesures a curt
termini, però alhora analitzar i consensuar línies d’actuació a mitjà i llarg termini. La recuperació no
serà immediata. S’albira un nou escenari amb problemàtiques socials, i una dura i llarga crisi
econòmica, entre d’altres situacions. Per això s’ha de reflexionar i pensar en les accions que caldrà
adoptar. Sortirem de la crisi si tenim una visió decidida i responsable. Les administracions ens hem
de posar, ara més que mai, al costat de la ciutadania. Hem de vetllar perquè aquesta crisi no
evidenciï encara més les diferències existents a la nostra societat perquè volem un municipi amb
igualtat d’oportunitats per a tothom.
Així mateix, el Govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya han posat en marxa diverses mesures
i actuacions per mirar de reduir l’impacte en la dimensió econòmica; tot procurant mesures per a la
no destrucció dels llocs de treball, posant en marxa línies de subvenció per a persones autònomes i
línies de crèdit, avals ICO o ICF, així com mesures socials amb increment de les partides socials, els
ajuts per habitatge... En aquest sentit cal sumar aquesta perspectiva per tal de poder fer esforços
en els espais on la resta d’administracions no poden arribar, i aprofitar la proximitat de
l’Administració local.
També cal tenir en compte la realitat que ens envolta. Formem part de la comarca del Baix Llobregat
i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb un continu urbanístic que ens obliga a pensar els
programes de futur tenint en compte els altres municipis del nostre entorn més immediat per tal
de sumar sinergies.
El document que trobareu tot seguit se centra, en primera instància, en una petita anàlisi de la
situació actual, un recull de les mesures ja adoptades en el Pla de xoc i el recull de mesures i
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propostes treballades en el marc del Grup Impulsor. Les mesures es divideixen en quatre grans
àmbits; mesures socials, econòmiques, estructurals i d’àmbit supramunicipal. Mesures que
compten amb un ampli consens dels diferents agents que viuen i treballen en el nostre municipi.
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ANÀLISI DELS EFECTES DE LA
COVID-19
1. DEMOGRAFIA
Segons les dades demogràfiques de l’Observatori del Baix Llobregat, té una població de 17.805
habitants; i segueix els patrons de distribució següents:

Font: Observatori del Baix Llobregat, 2019

2. MERCAT LABORAL
Pel que fa als indicadors de mercat laboral; aclarir que farem servir indicadors i valors tant del mes
de maig com del mes de juny. Primer de tot una anàlisi de l’estructura productiva comparada amb
el Baix Llobregat.

Font: Observatori del Baix Llobregat, 1r trimestre de 2020

Així com les dades d’ingressos de la població:

Font: Observatori del Baix Llobregat, 2017

Podem observar que, a pesar de tenir una renda mitjana un 40,3% més elevada que la mitjana de la
comarca, podem observar que, pel que fa als trams de població amb ingressos inferiors, tenim un
6
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percentatge de població molt similar amb ingressos inferiors a 5.000 euros anuals i de 9,7 punts
percentuals menys de diferencia en la població de menys de 10.000 euros.
Observant les dades de població aturada i expedients d’ERTO amb dades del mes de maig i de juny:

Font: : Observatori del Baix Llobregat, 30 de maig de 2020

Font: : Observatori del Baix Llobregat, 30 de juny de 2020

L’increment respecte al mes d’abril va ser de 57 persones, un 9,9% més, i respecte al mateix mes de
l’any anterior, 166 persones més, cosa que representa un augment del 35,6%. Pel que fa a
l’increment entre el maig i el juny ha sigut de 5 persones, representant el 0,8%.
Pel que fa als ERTO, tenim al municipi 276 ERTO, i afecta 4.882 persones al mes de maig i 278 ERTO
afectant a 4911 persones en el mes de juny, suposant un augment de 2 ERTO i 29 persones
afectades. Entrant més al detall trobem que:
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Font: Observatori del Baix Llobregat, maig 2020

Font: Observatori del Baix Llobregat, juny 2020
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Font: Ajuntament de Sant Just Desvern, abril 2020

El sector més afectat per número d’expedients d’ERTO és el del comerç, seguit de l'hoteleria, amb
63 i 45 expedients respectivament.
Pel que fa al número de persones afectades per ERTO és el sector comerç el més afectat; representa
el 16,2% del total de treballadors afectats per ERTO (707 persones treballadores) i en segon lloc
tenim les industries manufactureres amb 699 persones afectades.
Per finalitzar, una taula amb els principals indicadors:

Font: : Observatori del Baix Llobregat, 30 de maig de 2020

Podeu trobar les dades més detallades del mes de maig a l’annex 1: dades del mercat laboral.
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3. SERVEIS SOCIALS
Per tal de valorar l’impacte de les necessitats en matèria de Serveis Socials, analitzem el numero de
casos atesos pel que a ajudes sobre habitatge i renda.
Abans Covid

després Covid

deutes lloguer

8

0

ajuts lloguer

6

17

renda zero

5

1

Ajuts lloguer + r.zero

2

0

Sense llar

0

1

21

18

TOTAL

Font: serveis socials, Ajuntament de Sant Just

Com podem observar veiem un augment substancial de les ajudes a lloguer, passant de 6 ajudes a
17. Cal especificar que les persones de renda zero abans de Covid, l’estan percebent, la dada només
mostra la tramitació inicial o la renovació de la mateixa.
A part d’aquestes dades, durant el confinament s’han pres una sèrie de mesures noves en matèria
d’atenció i Serveis socials que han quedat reflectides en el següent apartat, mesures del pla de xoc,
com poden ser: repartició i seguiment de 98 targetes moneder de beques menjador, repartició a
famílies de tapers de beca menjador municipal, de marrecs i en situació de greu necessitat, el
seguiment de persones grans, la facilitació de dispositius electrònics dels centres a famílies a infants
i joves que ho necessiten, així com l’entrega de deures en paper.
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MESURES DEL PLA DE XOC
CONTRA COVID-19
La declaració de l’estat d’alarma per la COVID-19 ha suposat el desplegament progressiu d’un Pla
de xoc per fer front a totes les necessitats socials i econòmiques que ha generat la pandèmia al
nostre municipi. El comitè d’emergència de l’Ajuntament, reunit diàriament, ha impulsat les
mesures a adoptar en cada moment, d’acord amb les informacions facilitades per diferents agents
locals i supramunicipals, com el Centre d’Atenció Primària, les farmàcies, els punts de venda amb
autorització d’obertura, la Direcció General de Protecció Civil, el Departament Salut o el Ministeri
de Sanitat, entre d’altres.
Les principals accions del Pla de xoc han estat:
•
Distribució de mascaretes a la població en general i, en especial, als establiments de serveis
essencials oberts durant les primeres setmanes de la COVID-19. Paper essencial de Protecció Civil
en la tasca de distribució a punts clau de mobilitat laboral.
•
Creació de nous serveis adreçats a les persones més vulnerables (àpats a domicili, compres
per encàrrec, seguiment telefònic, suport psicològic, entre d’altres).
•
Màxim acompanyament a les residències (dispensació d’EPIs, desinfeccions, reforç de
personal)
•
Reforçament dels serveis d’atenció a les víctimes de violència masclista.
•
Atenció constant a persones amb problemes de salut mental, que han patit amb major
duresa el confinament.
•
Creació d’una oficina telefònica per ajudar a gestionar ajuts per a l’empresariat, a part d’un
web específic de Promoció Econòmica.
•
Màxima presencia de la Policia Local al carrer per assessorar, orientar i aixecar actes d’acord
amb la normativa vigent del confinament.
•
Creació d’un web específic amb tota la informació sobre la pandèmia a nivell social,
econòmic, comercial, etc. Llistat actualitzat dels establiments oberts en ple confinament.
•
Increment de la partida de serveis socials en 250.000 €
•
Creació d’una partida per a despeses sanitàries i de protecció amb 300.000 €
•
Pagament d’indemnitzacions a empreses proveïdores per un import aproximat de 400.000
€, la qual cosa ha permès preservar llocs de treball.
•
Ajornament o suspensió de la fiscalitat per garantir major liquiditat a famílies i empreses
•
Ajornament dels rebuts de lloguer públics, places d’aparcament i locals de titularitat
municipal per facilitar la liquiditat
•
Eliminació de la zona blava entre el 13 de març i el 24 de maig per facilitar el confinament.

Ajuts directes al comerç minorista per valor de 40.000 €, orientats a sufragar depeses COVID
(EPIs, desinfeccions, senyalística, gestoria, etc.)
•
Foment del teletreball del personal públic per garantir el manteniment dels serveis
municipals.
•
Seguiment constant de la pandèmia a nivell local amb els grups municipals.
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•
Recuperació de l’activitat política i de les sessions dels òrgans col·legiats a través d’un
sistema de videoconferències establert per LocalRed.
•
Informació diària sobre la COVID-19 a través de les notes informatives digitals, l’emissora
municipal i els canals de l’Ajuntament i els equipaments a les xarxes socials.
•
L’app de Seguretat Ciutadana ha reforçat els comunicats de l’Ajuntament i ha ajudat a
traslladar a la ciutadania totes les novetats diàries de la pandèmia a Sant Just.
 L’entitat Sant Just Solidari va reiniciar amb totes les precaucions i amb persones de baix risc,
les passejades “en bici sense edat” i va recollir i repartir ordinadors per als adolescents del
centre kiriku.
 Un grup de persones voluntàries fan, a través de trucades, suport emocional a persones que
se senten soles o estan en procés de dol o de problemes derivats de la Covid, i necessiten
compartir una conversa.
 El taller municipal de plàstica Carrau Blau va lliurar a les residències de persones grans, el
segon mes de la Covid, “cors de paper” per mostrar l’efecte dels infants a les persones
residents.
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CONTINGUTS DEL PACTE DE
CIUTAT
1. L’escut social local davant la COVID-19
En aquest apartat s’inclouen els criteris i actuacions orientats a garantir l’exercici dels drets bàsics
fonamentals de totes les persones (salut, alimentació, subministraments essencials, habitatge,
salut, educació o treball) en totes les franges de la seva vida i en especial les que estiguin incloses
en els col·lectius de risc o més vulnerables, i les que la pandèmia sanitària i els seus efectes encara
han situat en pitjors condicions.

1.1. Protegir més i millor les persones, tot garantint els drets bàsics de
ciutadania
1.1.1. Serveis socials
● Reforçar els serveis socials i els programes socials associats :
▪ El previsible increment de la demanda i la possibilitat d’un rebrot de la Covid-19,
obliga a analitzar els serveis i programes existents, per reordenar-los i, en el seu
cas, reformular-los, i reforçar els recursos que s’hi destinen. Això comportarà:
o Un fons de contingència permanent obert i revisable
o Adequar el recursos destinats al Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD) al
resultat i fer-lo més social i comunitari.
o Augmentar i adaptar les bases d’ajuts socials a les noves realitats que
vagin sorgint al llarg de la concreció de la crisi econòmica.
o Garantir el dret a l’alimentació, en especial la dels infants,
complementant amb àpats a domicili i targetes moneder l’acció del Banc
d’Aliments.
o Continuar garantint els subministres bàsics (aigua, electricitat, gas)
● Avançar en l’equitat social dels serveis municipals, i fer que la renda de les persones i els
preus no constitueixin una barrera. Cal estendre la tarifació social als serveis municipals
relacionats amb els drets de ciutadania
● Sol·licitar la modificació urgent del contracte programa amb la Generalitat de Catalunya per
adaptar el catàleg de serveis a les noves necessitats generades per la crisi econòmica.
1.1.2. Salut
 Col·laborar amb les autoritats sanitàries mitjançant la coordinació amb el Centre
d’Assistència primària (CAP) de Sant Just Desvern, per:
▪ Donar suport a l’atenció primària en la detecció de nous casos de Covid-19 (o
d’altres pandèmies) i especialment en l’estudi de contactes en coordinació amb
l’Agència de Salut Pública
▪ Contribuir al sistema de vigilància epidemiològica. Assegurar l’accés a l’atenció i
detecció en col·lectius vulnerables: persones grans que viuen soles, població de
nivell socioeconòmic baix, entre d’altres.
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▪ Seguiment de persones amb seqüeles postcovid: rehabilitació, estrès posttraumàtic
 Proposar la implantació d’un banc farmacèutic o similar: perquè les persones
econòmicament vulnerables a l’hora d’accedir a la seva medicació tinguin el circuit
estructurat d ’ajut protocol·litzat (prescripció de la persona professional mèdica – assistent
social vàlida- personal farmacèutic posa l’estructura a disposició i proporciona el
medicament).
 Afavorir la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria- tot posant la xarxa de
farmàcies a disposició de la ciutadania
 Donar a conèixer programes d'alimentació saludable per enfortir el sistema immunològic.
 Demanar a la Generalitat que executi el pla d’inversions de Salut on es contempla l’ampliació
del CAP Sant Just.
1.1.3. Educació
▪ Aprofundir el model de Ciutat Educadora, on tota la ciutadania i estaments socials treballen
plegats per fer realitat l'educació al llarg de la vida i molt especialment d’infants, joves i
adolescents de Sant Just Desvern
▪ Fer que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya estableixi el
ràpid retorn a les aules de tots els infants, joves i adolescents, per les
conseqüències negatives en el seu procés d'aprenentatge, maduració, estabilitat
emocional i equitat social si es perllonga, i seguir sempre les mesures i instruccions
de les autoritats sanitàries pel que fa a la seguretat i higiene dels espais i les
persones.
▪ Col·laborar amb el Departament d’Educació per aconseguir que tot l'alumnat pugui
desenvolupar amb normalitat l'ensenyament online quan sigui menester, evitant
la generació d'una escletxa tecnològica que vagi en detriment del seu procés
d'aprenentatge. Això comporta fer factible que disposin de l’accés a 'un dispositiu
electrònic i també de connectivitat a internet.
▪ Col·laborar (o fer) campanyes divulgatives per a que es comparteixin les wifis
domèstiques, sobretot en edificis on hi hagi estudiants amb problemes de
connectivitat a les xarxes.
▪ En l’etapa educativa de 0-3 anys
▪ Reobrir durant el curs escolar l’escola bressol municipal Marrecs el més ràpid que
ho permetin les normes sanitàries de la Generalitat i amb totes les condicions de
seguretat sanitària per a les professionals, l’alumnat i la mainada que fixin les
normes.
▪ Aplicar, a partir del proper curs 2020-2021, un programa d’ajuts a les famílies per
als nens i les nenes de 0-3 anys equivalent a la tarifació social implantada a l’escola
bressol municipal Marrecs.
▪ Accelerar la posada en marxa de la 2a escola bressol municipal.
▪ Reforçar, si escau, la plantilla per ajustar-la al nous ràtios d'alumnat per classe que
s’obtindrà d’aplicar les mesures de protecció contra la pandèmia.
14
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▪ En les escoles (públiques i concertades) i institut Sant Just
▪ Col·laborar amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, com a
Administració competent, en l’optimització dels espais dels centres educatius
(escoles i institut) perquè s’obrin al més aviat possible i les aules reorganitzades
permetin complir els requeriments de prevenció sanitària vigents en cada moment
a alumnat i professorat, especialment la distància física. Tot demanant que es
reforci l'educació sanitària de l’alumnat, perquè assoleixin els hàbits de caràcter
preventiu necessaris.
▪ Oferir al Departament d’Educació que, si escau, disposi de més espais habilitats per
desenvolupar l’actuació educativa presencial.
▪ Reforçar els espais públics destinats a aules d’estudi en previsió d’un
desenvolupament no presencial de l’activitat educativa en escoles i instituts, per
ser utilitzats fora de l’horari escolar i posar-los a disposició dels centres educatius
en horari lectiu.
▪ Donar suport als centres educatius en l’organització de les entrades i sortides en
cas que les mesures per al curs 2020-2021 comportin horaris esglaonats, i reforçar
la presència d’agents de seguretat ciutadana.


En les colònies i casals d’estiu
▪ Treballar conjuntament amb les entitats de lleure, esportives i culturals del
municipi que vulguin realitzar colònies i casals d’estiu per tal de dur-los a terme tot
donant compliment a les condicions sanitàries exigides i garantir unes activitats
saludables.
o Oferir formació en matèria d’acompanyament emocional.
o Oferir beques i ajudes per garantir l’accés a l’oferta de casals i als àpats.
o Analitzar els diferents equipaments municipals que poden ser
compatibles per a l’ús de casals.
o Aportar tots els elements de prevenció, i neteja necessaris per a infants i
monitors i realitzar neteges necessàries per donar compliment a les
mesures higièniques i sanitàries per al correcte desenvolupament dels
casals.
▪ Propiciar l’oferta d’activitats de lleure amb funció socioeducativa i lúdica durant el
període d’estiu de forma puntual i periòdica amb la programació de tallers i
espectacles infantils durant els mesos de juliol i agost

1.1.4. Habitatge
●

Desenvolupar el PLA LOCAL D’HABITAGE PÚBLIC DE LLOGUER 2017‐2024; avançant en l’augment del
parc d’habitatge social, especialment, el de lloguer. Posar en marxa tots els mecanismes pertinents
fent ús del patrimoni municipal del sòl, desenvolupant habitatge dotacional, ja sigui amb promocions
pròpies o acords amb el sector públic supramunicipal o el tercer sector.



Crear un servei de mediació entre persones llogateres i persones arrendatàries per tal de
facilitar l’entesa i l’arribada a acords, i evitar que el preu del lloguer comporti una situació
de vulnerabilitat.
Dur a terme accions de resposta preventiva davant el risc de pèrdua d’habitatge.
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Seguir flexibilitzant el pagament dels lloguers d’habitatges municipals i el pagament dels
lloguers i les concessions municipals, en casos de necessitat.

1.1.5. Gent gran
▪ Repensar el conjunt dels serveis destinats a les persones grans, en el sentit que fomentin la
seva autonomia personal i relacional, en la direcció de:
▪ Incrementar les seves possibilitats de mantenir-se en el seu domicili, mitjançant un
programa de rehabilitació dels mateixos que faci efectiva la seva accessibilitat,
l’estalvi energètic i la seva sostenibilitat.
▪ Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya els recursos de
l'assistència primària (CAP) per establir un seguiment personalitzat i directe de les
persones que es troben a les residències de persones grans de Sant Just Desvern i
al parc d’habitatges públics amb serveis d’El Mil·lenari.



▪ Treballar en coordinació amb els responsables i/o gestors de les residències de
persones grans que hi ha a Sant Just per tal de garantir la qualitat, la seguretat i la
dignitat de les prestacions i el component sanitari suficient. Afavorir l’accés a
mitjans de comunicació no presencials (videoconferències o similars) que
permetin els contacte amb els seus familiars i coneguts per combatre la solitud de
les persones residents, especialment mentre durin les restriccions sanitàries.
Promoure el voluntariat per a la seva ajuda i acompanyament

1.1.6. Gent jove
 Atenció psicològica i emocional, salut mental i gestió del dol:
▪ Mantenir obert el Casal de joves durant el mes d’agost incidint especialment en
l’acompanyament emocional, convertint-lo en un espai “segur” des de la
perspectiva sanitària i on es fomenti la sociabilitat i les activitats multiculturals .
▪ Reforçar la comissió d’acompanyament a l’escolaritat per poder detectar
patologies.
▪ Reforçar, si cal, el servei Enllaç per fer atenció psicològica personalitzada al jovent.
▪ Reformular la Guia d’Activitats Educatives per tal de prioritzar l’acompanyament
emocional, així com les mesures de salut, tant mental com higièniques.
1.1.7. Altres línies d’actuació social




Assegurar la cobertura en xarxa del servei d’atenció a les dones en risc de violència de gènere.

Crear d’un servei de suport i atenció psicològica i emocional gratuït i gestió del dol, de forma
coordinada amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya per atendre situacions
emocionals derivades o agreujades per la pandèmia i el consegüent confinament, i
acompanyament en el dol a aquelles persones que han perdut un ésser estimat, o bé solitud
extrema, angoixa emocional, etc.
 Fomentar i ampliar els serveis comunitaris, especialment serveis d’atenció psicològica i de
salut mental.
 Promoure un pla per fer visibles dels treballs de cura, que avanci en el seu reconeixement
social, alhora que posa de manifest la dependència física i emocional de les persones que ho
presten. Aquest Pla també ha de posar èmfasi en el fet que son treballs realitzats
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majoritàriament per dones, tant a la llar com si és fa de forma remunerada però precaritzada
i amb una significativa dimensió de dones migrades.
Intensificar la promoció de les polítiques que posen en el centre la sostenibilitat de la vida:
 atenció social a la dependència i la criança
 suport a les iniciatives comunitàries i d’economia social adreçades a la cura de les
persones dependents i sense recursos
Enfortir la comunicació i la col·laboració amb els agents externs al municipi (principalment,
Cos de Mossos, Creu Roja, jutjats...) per tal de mantenir i millorar els protocols i cobertures
en relació amb les dones en risc de violència de gènere, d’infants en situació de violència
familiar i de persones majors en risc de violència o abandó. Es treballarà, igualment, amb
aquests agents per a obtenir dades unificades, actualitzades i fiables.

1.1.8. Dinamitzar la vida associativa
La vida associativa de Sant Just és una de les seves principals riqueses. La pandèmia ha suposat una aturada
quasi total de l’activitat associativa del municipi. En aquesta situació cal:
 Afavorir el compromís de l’associacionisme que hi ha al municipi per fomentar accions a



favor de d’atenció comunitària.
Col·laborar amb les entitats per tal d’acompanyar-les en aquesta nova etapa, ja que moltes
d’elles poden patir problemes amb la massa social, les activitats o l’economia.

1.2. Acompanyar les persones en l’accés a un treball digne
Un treball digne és l’element estratègic més important pel garantir desenvolupament del projecte
personal autònoma, la integració social així com la construcció d’una societat del benestar que faci
efectius els seus drets econòmics, socials i democràtics com a membre de ple dret de la societat de
la que forma par.
La paralització de l’activitat econòmica que ha imposat la crisi sanitària de la COVID-19 està tenint i
es preveuen conseqüències molt importants i preocupants sobre el volum d’ocupació, és per això
que, a més de les mesures adreçades a la reactivació del teixit econòmic cal protegir les persones
que han perdut la seva ocupació o ja es trobaven en aquesta situació, així com l’agreujament de la
situació d’aquelles que, tot i treballar, no aconsegueixen sortir de situacions de pobresa relativa
(treballadors pobres), així com contribuir a la seva dignitat i autoestima personal.
1.2.1. Foment de l’ocupació
 Destinar més recursos pressupostaris per atendre les persones desocupades, amb especial
atenció a les persones de més difícil incorporació al mercat de treball (persones en atur de
llarga durada, majors de 55 anys, dones persones amb discapacitat i altres col·lectius amb
vulnerabilitat social), potenciant:
▪ plans d’ocupació amb acompanyament individualitzat per a la seva posterior
inserció laboral, tot incorporant accions formatives complementàries durant el
període de durada del contracte. En aquesta acció, es prioritzaran els sectors de
serveis a la comunitat, de proximitat i atenció a persones grans, mediambientals i
de suport educatiu..
▪ donant suport a la contractació estable i justa.
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▪ incentivant la contractació laboral en pràctiques de joves menors de 30 anys
(universitat i formació professional), residents al municipi, tant en els serveis
municipals com a les empreses, per tal de millorar la seva ocupabilitat i coadjuvar
a l’adquisició d’aptituds, capacitats i competències mitjançant la pràctica laboral
▪ desenvolupament accions d’assessorament i acompanyament individualitzat a
l’ocupació efectiva.
▪ potenciant actuacions formatives fent una especial èmfasi en la formació per a
l’ocupació i en la FP DUAL alineant-les amb l’evolució i necessitats d’un món del
treball en transformació i amb l’objectiu de millorar les capacitats i competències
ocupacionals de les persones afectades.





▪ difonent i acompanyant les persones que estiguin en situació de vulnerabilitat
econòmica i/o atur, en relació als beneficis de les polítiques publiques de les
administracions supramunicipals adreçades a la compensació dels efectes
econòmics i socials de la crisi sanitària, així com l’accés a noves prestacions, com
ara l’Ingrés Mínim Vital
Unir esforços entre Ajuntament, empreses, organitzacions sindicals i entitats socials per fer
front a aquest escenari de crisi social i econòmica derivat del COVID-19 mitjançant, entre
d’altres, de les iniciatives del sector de l’economia social i solidària, de la col·laboració
público-privada o del foment de la responsabilitat social corporativa (RSC) de les empreses.
Totes elles constitueixen eines transformadores de la societat, que en coordinació i
complementarietat amb les entitats públiques i socials, resulten molt útil en la lluita per
eradicar les desigualtats existents en matèria d'ocupació, fomentar una economia
responsable i aportar al seu torn solucions als problemes socials, econòmics i
mediambientals.
Afavorir i promoure el diàleg social entre els agents socials de la ciutat amb l’objectiu

1.2.2. Conciliació personal, laboral i familiar
El fet que s’hagi après a treballar a casa no vol dir necessàriament que fer-ho és bo en termes
d’efectivitat, sinó també de benestar personal i familiar. Sens dubte, són importants els beneficis
econòmics i organitzatius que pot comportar el treball a distància a les empreses. Cal, però, tenir
present també la necessitat d’una adequació de la regulació legal així com una aplicació pactada a
través de la negociació col·lectiva d’ampli abast que pugui regular entre d’altres els costos
psicosocials que aquest fet pot comportar a les persones treballadores. Per això, serà necessari:
 Oferir un programa d’acompanyament que permeti afrontar aquests costos d’una manera
virtuosa, promovent la resiliència i debilitant l’inevitable estressor familiar i relacional, així
com la sostracció de l’atenció a la família que pot comportar el treball remot, tot fomentant
el dret a la desconnexió, l’absència de riscos per a la salut i la utilitat per a un
desenvolupament humà positiu com el que suposen les relacions familiars i amb altres
persones.
 Col·laborar amb l’associació d’empresaris del municipi i les organitzacions sindicals
majoritàries per incrementar la consciència dels directius de les empreses, ubicades a Sant
Just, sobre la responsabilitat social corporativa (RSC) que suposa la necessitat de conciliar la
vida laboral amb la personal i familiar.
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Reforçar les accions de sensibilització per a la conciliació, conjuntament amb les entitats
locals, per tal d’evitar que la càrrega de les tasques de la llar i de cura de menors i gent gran
recaigui exclusivament en les dones.
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2. Reprendre i reactivar l’economia
La paralització de l’activitat econòmica, que ha estat necessària per combatre la COVID-19, ha
afectat de forma molt important el teixit econòmic de Sant Just Desvern. Aquest apartat inclou les
actuacions que cal que es portin a terme, conjuntament i en col·laboració mútua entre les empreses,
les persones autònomes, les organitzacions sindicals i el conjunt de les administracions (central,
autonòmica i local). Unes actuacions perquè, a més d’aquesta reactivació, el nostre teixit econòmic
productiu de béns i serveis afronti, d’una banda, els reptes que ja tenia abans de produir-se la
pandèmia sanitària, com ara la sostenibilitat mediambiental, la innovació de productes i processos
productius, la incorporació i aprofitament de les tecnologies de la informació i, d’una altra, els nous
reptes derivats dels requeriments sanitaris .

2.1 Suport a la represa de l’activitat econòmica
● Acompanyar les empreses i el treball autònom en la represa de les seves activitats amb les
màximes garanties de compliment dels requeriments sanitaris:
▪ oferint informació sobre els requeriments sanitaris i les línies de suport de les
administracions supramunicipals .

▪ col·laborant en la realització de programes de formació específics, tenint en
compte les necessitats del teixit econòmic i industrial, tant del municipi com de
l’entorn més proper.
▪ establint línies de subvenció o suport d’una altra’naturalesa en relació a sistemes
de protecció i anàlisi sanitària que garanteixin la reobertura o el retorn a l’activitat
(EPI’s, pantalles, panells, separadors, líquids, termòmetres, tests, assistència
tècnica, etc.).
● Crear un entorn local favorable a l’activitat econòmica tot treballant projectes integrals de
modernització dels polígons industrials, per tal d’adaptar-los a les necessitats del segle XXI.
▪ Aprovant les modificacions del planejament urbanístic de les zones industrials amb
l’objectiu de:
o adequar els usos i dimensions de les parcel·les i edificis existents, per
ajustar-la als requeriments de les noves activitats productives.
o facilitar la transformació de les activitats que hi ha ubicades, i fer-les més
sostenibles econòmicament i mediambientalment, així com atraure noves
activitats productives.
▪ Fomentant la cultura col·laborativa i solidària entre les persones treballadores,
empreses i autònoms.
▪ Oferint suport a l’associació empresarial, recentment creada.



▪ Promocionant l’adaptació de l’Observatori del Baix Llobregat, perquè assoleixi la
funció de ser eina d’anàlisi permanent del desenvolupament de la realitat canviant.
Afavorir la liquiditat de les empreses, mitjançant una revisió del calendari fiscal dels
impostos locals (amb ajornaments sense interessos de demora) que s’ajusti a la represa de
l’activitat econòmica, així com exempcions motivades de la paralització de l’activitat
econòmica.
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2.2.

Transformació de l’activitat econòmica, fomentar el canvi

● Donar suport a les empreses i al treball autònom en la transformació innovadora de les
activitats empresarials (innovació i canvi):
▪ acompanyant la transformació digital de les seves activitats.
▪ afavorint la incorporació de canvis organitzatius que la consolidin o adaptin als
nous reptes , com ara el teletreball.
▪ promovent l’adaptació d’horaris i adopció de torns de treball que afavoreixin tant
la consolidació de la conciliació familiar i professional, com la mitigació de les
concentracions en hores concretes.
▪ fomentant noves activitats d’emprenedoria en els àmbits de la sostenibilitat,
transició energètica i de canvi climàtic.
▪

2.3.

assessorant en matèria d’estalvi, producció i eficiència energètica a les empreses i
comerços per tal d’ajustar costos.

Suport al comerç, la restauració i l’hoteleria local

▪ Desenvolupar un Pla de suport al comerç, la restauració i l’hoteleria local:

▪ dotant-lo d’un servei d'atenció transversal a les persones autònomes que ho
necessitin, que les informi sobre la gestió de totes les ajudes que ofereixen les
altres administracions supramunicipals per pal·liar la seva situació.
▪ destinant els recursos recaptats per la taxa turística, que a hores d’ara només s’han
de destinar en exclusiva a la promoció turística, per a finançar les actuacions
d’aquest Pla.
▪ potenciant el comerç local en línia:
o Oferint suport a generació de pàgines web i un “marketplace” local.
o Fomentar cursos d’aprenentatge de venda on-line
o Potenciant la logística de distribució de mercaderies de forma sostenible
a domicili.
▪ fent l’exempció de pagament de les taxes de terrasses des de març a octubre.
▪ ampliant sense cost addicional els espais urbans destinats a terrasses , fins a
mantenir el mateix nombre de taules a les terrasses, allà on urbanísticament i
socialment sigui factible. I, si escau, facilitant també la venda de productes a
l’exterior de les botigues
▪ redimensionant el mercat ambulant per adaptar-lo a les dimensions de seguretat
sanitària
▪ desenvolupant campanyes de compra de productes i serveis de proximitat a Sant
Just Desvern
▪ mantenint el suport a les associacions de comerciants del municipi.

2.4.

Dinamització de la construcció

● Potenciar la rehabilitació de l’habitatge com un factor de lluita contra les desigualtats socials
i el canvi climàtic, que contribueixi a una reactivació econòmica positiva.
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▪ Continuant, junt amb les altres administracions supramunicipals, les línies de
suport a la millora de l’accessibilitat total dels habitatges (ascensors, plats de
dutxa, elements comuns) i la potenciació dels canvis estructurals destinats a la
reducció del consum i el foment de l’estalvi i la seva eficiència energètica (façanes,
aïllaments, cobertes, tancaments, etc.).

2.5.




Paper de l’Ajuntament com a ens dinamitzador de l’activitat econòmica
Accelerar la incorporació de l’Administració electrònica com a mecanisme per afavorir la
simplificació i tramitació no presencial de les gestions relacionades amb la creació,
funcionament i relació administrativa de les empreses i persones amb treball autònom.
Reorganitzar el pressupost municipal d’enguany per atendre i prioritzar aquelles necessitats
més importants derivades de l’atenció als efectes de la pandèmia. Destinar a la creació d’un
fons de contingències els recursos no esmerçats fruit de la no realització a causa de la COVID19 d’activitats previstes.



Exigir flexibilitat en l’aplicació dels superàvits I romanents municipals i advocar perquè
també els fons europeus per la reconstrucció es puguin destinar a finançar accions i
propostes per fer front a la COVID-19, en l’àmbit local.



Tramitar les modificacions urbanístiques recollides en Pla local de l’habitatge 2017-2024,
perquè es pugui oferir una opció d’accés a l’habitatge de lloguer o compra assequible, de
qualitat i sostenible energèticament i mediambientalment.

▪ Utilitzar les capacitats i competències municipals, així com el seu paper d’agent econòmic
directe, per participar activament en la reactivació del teixit productiu i l’ocupació:
▪ Ajornant i/o fraccionant tributs locals per ajudar a la millora de la liquiditat
econòmica de les persones, empreses i autònoms que ho necessitin.
▪ Facilitant 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.
▪ Mantenint l’esforç global d’inversió municipal previst en el PIM, per coadjuvar a la
superació de la davallada econòmica i la seva més ràpida recuperació, en especial
les destinades a la transició energètica; eficiència energètica i producció
fotovoltaica i la innovació productiva
▪ Transformant la societat municipal Promunsa en un instrument actiu i generador
dels objectius de desenvolupament sostenible.
▪ Adaptant i agilitzant els procediments administratius interns de l’Ajuntament,
mitjançant la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació, per
facilitar que cap iniciativa d’activitat social i econòmicament viable es quedi sense
materialitzar-se.
▪ Fent que les empreses i persones autònomes coneguin i puguin accedir als ajuts
econòmics de l’Administració local i de les administracions supramunicipals,
adreçades a la compensació dels efectes de la crisis sanitària de la COVID-19.
▪ Vetllant pel manteniment de l’ocupació que, directa i indirectament, depèn de
l’Ajuntament.
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▪ Afavorint el compromís entre empreses i personal de les empreses contractistes i
concessionàries de l’Ajuntament, pel manteniment de l’ocupació dels llocs de
treball
▪ Potenciar experiències de col·laboració publicoprivada per endegar projectes i
actuacions orientades a afavorir la represa de l’activitat econòmica i la seva
promoció.
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3. Repensar la ciutat
La convivència amb el virus fins que no hi hagi un tractament eficaç o una vacuna preventiva , ens
obligarà a modificar alguns hàbits i conductes socials i també els espais públics, les formes de
gestionar-los, viure-hi o moure’ns. Tot això en obliga a repensar la ciutat, però un altre cop ho hem
de fer no solament com una acció reactiva a aquesta situació sinó amb el propòsit que el conjunt
de la ciutadania participi en la seva definició, els faci seus i els protagonitzi i alhora enfoqui els canvis
per atendre el repte d’unes noves formes de conviure, produir i consumir més sostenibles.

3.1. Empoderament de les persones



Desenvolupar un acte d’homenatge a totes les persones que ens han deixat durant la
pandèmia i de les quals no ha estat possible acomiadar-se.
Potenciar i salvaguardar la pràctica dels valors socials que la crisi de la COVID-19 ha
evidenciat com a positius:
▪ vertebrant la solidaritat entre les persones de Sant Just,
o potenciant la creació de xarxes de relació veïnals, tant presencials com
electròniques
o reconeixent, difonent i aprofundint en el paper del voluntariat i les seves
bones practiques com ara: acompanyaments, suports a la gent gran,
treball online, propostes innovadores, utilització de les xarxes socials
o agraint a les persones i als comerços que han donat resposta durant
aquesta situació ( amb diferents mitjans: xarxes, amb actuacions directes
...)



▪ l’assumpció de la responsabilitat col·lectiva,
o afavorint l’organització ciutadana i la seva autoorganització.
o explorant conjuntament amb protecció civil els nous espais de
col·laboració i actuació que han d’assolir, tot ajudant-la en aquest
objectiu.
Esperonar l’empoderament digital de la ciutadania,
▪ garantint l’accés a Internet en espais públics i equipaments amb una xarxa de wifi
oberta.



▪ alfabetitzant digitalment la població; incidint en els grups socials on la bretxa digital
és més gran, ja sigui per qüestions generacionals o socioeconòmiques.
Preservar la incorporació d’una important dimensió de gènere a totes les polítiques
públiques i actuacions privades, que a més de cercar la superació de les dissortadament
tradicionals desigualtats de gènere, serveixi també per revertir el impacte que de manera
més accentuada ha produït aquesta crisi en les dones.

3.2. Construir comunitat, ciutat educadora i cultural



Fomentar l’associacionisme en tots els seus àmbits (esportiu, cultural, associatiu, juvenil,
empresarials, etc), per tal de dotar la població de major capacitat d’autogestió.
Defensar que la cultura constitueix, alhora, una part i una necessitat indestriable per una
vida personal plena i emancipada i també una expressió de les diferents manifestacions que
configuren la nostra realitat col·lectiva local. En aquest senti, caldrà continuar treballant per
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impulsar-la i donar-li tot el suport possible a les seves formes i expressions així com a les
seves entitats locals.
Fomentar l’ús de noves tecnologies en l’àmbit de la cultura per mantenir, en la mesura de
les possibilitats, la programació cultural del poble i treballar, conjuntament amb el Consell
de Cultura, en com es reorienten les activitats culturals per als propers anys, prioritzant:
▪ L’exposició del talent local







▪ La contractació d’autònoms de l’àmbit de la cultura que ara no tenen ingressos
Reprogramar festes i activitats lúdiques i culturals en nous formats, intentant involucrar el
teixit local per tal de generar sinergies beneficioses entre la ciutadania, el teixit econòmic i
les persones creadores, per permetre recuperar el més aviat possible el pols cultural de Sant
Just en condicions de seguretat sanitària.
Col·laborar amb les entitats corresponents en la logística que serà necessària en l’etapa de
transició per a que puguin desenvolupar les seves actuacions.
Potenciar l’arxiu de Memòria Popular COVID-19
Adoptar les polítiques adreçades a fomentar la pràctica de l’activitat física i l’esport com a
espais cohesionadors de la societat, juntament amb la reducció del sedentarisme

3.3. Adaptar Sant Just Desvern
3.3.1. Els serveis i espais públics i la seva utilització
● Modificar, si’escau, els serveis, edificis i els equipaments públics adaptant-los al
requeriments a la nova etapa postcovid:
▪ establint els mecanismes d'ús i accés que tinguin present la conciliació
familiar, les noves relacions familiars i laborals i el nou ús de l’espai públic:
▪ flexibilitzant i reordenant els horaris de funcionament, per tal
d’optimitzar-los i fer-los compatibles amb la conciliació laboral i personal,
així com un ús més racional i compatible amb les limitacions que imposen
els condicionants de seguretat i salut pública derivats de la COVID-19
▪ revisant l’obertura i la programació dels equipaments durant el període
d’estiu,
o

augmentant l’obertura de la biblioteca, revisant horaris i mantenintla oberta a l’agost.

o repensant els serveis dels equipaments perquè puguin ser
aprofitats durant l’estiu ( cursos municipals d’arts plàstiques,
talleristes... )
▪ realitzant les adequacions i inversions per dotar-los d’elements físics i/o
tecnològics que millorin la seva seguretat sanitària i, si escau, i entre
d'altres, càmeres termogràfiques o similars.
● Intensificar el desenvolupament d’una Administració electrònica de fàcil accés per a
tothom, transparent i eficaç:
▪ adequant la dimensió i el funcionament de l’AOC a aquest fi.
▪ amplificant la tramitació administrativa fins el màxim que la seguretat jurídica dels
seus actes així ho permetin
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▪ generant la informació i la formació necessària per eliminar una possible bretxa
digital entre les persones amb una formació més analògica i facilitant mitjans
tecnològics o el seu accés a aquelles persones que no en disposin.
 integrar la desinfecció d'espais i equipaments públics de forma sistemàtica dels serveis de
neteja com a mesura preventiva de l’expansió del virus, mentre no hi hagi vacuna o
tractament efectiu. .
3.3.2. Endreçar l ’espai públic, el medi natural
 La constant adaptació de la ciutat ha de tenir present la necessitat d’accelerar la transició
ecològica cap a un nou model de producció, de consum i de mobilitat i, per tant, dels canvis
d’hàbits i usos i funcions que això implicarà
 Calen uns espais públics amplis, oberts i uns edificis i habitatges amb predomini de les zones
verdes, comunitàries i amb sortides a l’exterior. Cal un acord de tots els agents implicats per
recuperar terrasses, terrats i zones comunitàries i deixar de banda d’una vegada per totes
els habitatges enclaustrats, sense llum natural ni sortides a l’exterior.
 Reordenar els espais a l’aire lliure per al joc i la relació d’infants i adolescents, la convivència
intergeneracional i l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda i altres tipus de
discapacitats funcionals .
3.3.3. Mobilitat
 Fomentar l’actual dimensió de Sant Just com a “Ciutat 15 min”; mitjançant el increment
d’espais de trobada o la inversió de la piràmide de mobilitat i els desplaçaments a peu.
 Integrar-nos i connectar-nos més i millor a la xarxa metropolitana de ciutats. Per aconseguirho cal seguir apostant per connexions metropolitanes de transport públic competitives.
Demanant a les administracions competents:
▪ transformar la línia L10 més directa o fusionant-la amb la L11 per tal de connectar
amb Cornellà i L’Hospitalet de manera més ràpida i competitiva.
▪ allargar la línia L77, que actualment acaba a l’Hospital Moisès Broggi i que
connectaria Sant Just Desvern amb Cornellà centre – Sant Boi centre – aeroport i
platges.


▪ implementar el carril Bus Vao per la B23.
Potenciar la mobilitat activa (a peu o en bicicleta) i l'ús de maneres de desplaçament segurs,
però alhora sostenibles i no contaminants:
▪ ampliant les zones i les àrees reservades o amb prioritat per vianants per facilitar
els desplaçaments a peu. Amb plenes garanties d’accessibilitat.
▪ donant compliment sense demora al Pla de passos de vianants, esdevenint segurs
i accessibles i facilitant aparcaments de motos a la calçada i guanyant espais per al
vianant.
▪ ampliant i millorant les xarxes de carril bici o rutes ciclables, així com la seguretat
viària en el espais compartits amb els vehicles de motor.
o afegir una connexió amb Mas Lluí per Ponce de León, complementària a
la passarel·la prevista de Can Gelabert.
▪ adoptant totes les mesures de seguretat sanitària en el transport públic interurbà
i treballant intensament per esvair-ne tota percepció de perillositat en relació a la
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salut i recuperar-ne la seva utilització en detriment del vehicle privat de combustió
interna. Millorant la seva electrificació, velocitat comercial i rutes per fer-lo més
competitiu





▪ recuperant les línies d’ajut de l’ Àrea Metropolitana de Barcelona, AMB, per a
l’adquisició de bicicletes elèctriques i incorporant també els tricicles elèctrics
adaptats per transportar infants i/o amb cistella per facilitar la mobilitat sostenible
alhora de fer compres locals.
Afavorir la ubicació de serveis de vehicles compartits (carsharing, motocicletes i bicicletes) i
d’àmbit intermunicipal o metropolità, concretat mitjançant la elaboració el més aviat
possible d’un concurs públic per a la implementació i gestió d’un sistema de servei de
vehicles compartits.
Impulsar i col·laborar en l’elaboració, conjuntament amb els empresaris i les representacions
sindicals, plans de mobilitat sostenible en les zones de major concentració d’activitat
econòmica per diversificar, ordenar i pacificar les hores punta d’entrada i sortida de la feina,
evitar aglomeracions i millorar la qualitat de l’aire.

3.4. Sostenibilitat i accés a la natura



Potenciar les rutes saludables segures, diürnes i nocturnes, i organitzar-les de manera que
l’activitat física que s’ha començat a poder realitzar es pugui dur a terme gaudint dels nostres
espais naturals amb respecte a l’entorn i amb totes les garanties sanitàries requerides
Promoure dintre del Consorci de Collserola l’accés als espais naturals protegits, tot
fomentant el respecte per la natura i buscant l’equilibri entre l’ús de les persones i la natura,
així com les practiques adreçades a l’observació, la interacció amb animals, plantes o
paisatge, en general i el coneixement més profund de la seva riquesa mediambiental .

3.5. Adaptar les normatives i el plans d’emergència
▪ Fomentant la resiliència de la ciutat, adaptant els plans d’emergència i de protecció civil als
aprenentatges desenvolupats en aquesta crisi sanitària i als nous de riscos socials i del canvi
climàtic.
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4. Construir el futur en comú
4.1. Fer el Consell de Ciutat




Organitzar la constitució del Consell de Ciutat com un organisme consultiu que sigui un espai
format per ciutadania, institucions i entitats del municipi; té per missió mantenir el diàleg
permanent amb l’Ajuntament sobre els principals temes que afecten el territori i les
persones
Definir de la forma el més consensuada possible entre els membres del Consell de Ciutat les
línies de treball on poder, entre altres:
o plantejar les necessitats i els reptes més immediats que hauria d’assumir Sant Just
Desvern.
o aportar i plantejar propostes de línies d’actuació per afrontar i viure el nou escenari
que esdevé durant la convivència amb el virus i després de la crisi sanitària.
o articular instruments nous, plantejaments diferents als que teníem, noves eines.
o lluitar contra les desigualtats que genera aquesta crisi. Contra les desigualtats en
l’economia, en l’ocupació, socials, sanitàries, familiars, educatives, de gènere,
veïnals, personals, etc.
o aprofitar la conjuntura de la crisi per reformular els models de producció i consum
per tal d’avançar cap a un model mediambientalment sostenible, amb consum de
proximitat, decreixement, transició energètica...
o activar un acord social i polític ampli que permeti una sortida col·lectiva.

4.2. Col·laboració, diàleg i participació ciutadana i institucional




Fomentar la participació ciutadana en les decisions col·lectives rellevants del municipi
▪ Oferint informació transparent, organitzant mecanismes d’escolta activa de la
ciutadania i fent una avaluació de les mesures adoptades i un retorn de les
decisions preses.
Practicar la col·laboració institucional entre els diferents àmbits on es gestionen els
interessos de la ciutadania amb l’objectiu d’optimitzar els recursos públics i atendre millor
les necessitats de les persones.

4.3. Informar i Comunicar


Incentivar campanyes de sensibilització i comunicació tant per mitjans físics mes tradicionals
(cartelleria, senyalització als carrers) com virtuals que contribueixin a:
▪ informar de les mesures i normatives dirigides a la recuperació socioeconòmica
▪ garantir un retorn progressiu a la normalitat i a la quotidianitat, però sense baixar
la guàrdia en relació als riscos sanitaris
▪ la difusió de les noves pautes de conducta, les normes d’ús dels espais públics per
ajudar al seu coneixement i la seva adopció per part de la ciutadania.
▪ vetllar i posar en valor el civisme i la convivència segura i saludable
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ANNEXOS
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ANNEX 1: DADES DEL MERCAT DE TREBALL
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ANNEX 2: ACCIONS DEL PLA DE XOC REALITZADES
1.- Creant un Fons de Contingència amb un import inicial de 250.000 euros per atendre les
necessitats bàsiques i prioritàries de les persones més afectades per aquesta crisi; objectiu: no
deixar cap persona sense assistència o cobertura dels serveis bàsics.
2.- Assumint els costos dels treballadors i treballadores que presten servei a l’Ajuntament, malgrat
la seva reducció de l’activitat laboral. Es destinen a l’entorn de 400.000 euros a garantir els llocs de
treball de tot el personal de les empreses adjudicatàries, tant directament del consistori com de
l’empresa municipal Promunsa i les seves contractacions, com de tots aquells serveis que han de
romandre tancats aquests dies, com per exemple serveis als centres educatius, culturals, esportius,
o d’altres equipaments o serveis.
3.- Ajornant o suspenent la fiscalitat, a la població i a sectors socials i econòmics determinats.
Mesures fiscals i econòmiques i d’emergència, cosa que suposa un cost per a les finances municipals
a l’entorn de 300.000 euros. Ajornament dels grans impostos, suspensió de la taxa de terrasses, de
la gestió de residus comercials, de cànons d’establiments de la restauració en concessió, de lloguers
d’habitatges socials, horts urbans, mercat ambulant, etc.
4.- Destinant una partida de 200.000 euros a fer front a despeses imprevistes de material sanitari
per a les residències de persones grans del municipi, a personal del serveis essencials, assentadors
del mercat municipal, desinfeccions de centres públics, de la via pública, de les residències, als
exteriors de les farmàcies, als habitatges d’Asproseat, a la neteja de les habitacions de l’hospital NH
del personal sanitari de l’Hospital Moisès Broggi, de la direcció de la residencia Nostra Senyora de
Lourdes, així com la distribució de llistats per a la contractació de personal de cuina, auxiliar de
neteja, etc. Mampares i altres elements de protecció, especialment EPI’s.
5.- Aprovant una línia de subvenció directa al comerç local de 40.000 euros, per ajudar a la
reobertura dels locals i complir amb les mesures sanitàries i despeses de gestories i altres conceptes.
6.- Activant tots els recursos humans i econòmics de la regidoria de Benestar Social-Serveis Socials,
per atendre les necessitats de les persones i famílies de major risc. I adaptar un servei d’atenció
presencial per a casos excepcionals, a part d’una línia telefònica directa.
7.- S’han repartit prop de 2.000 menús entre el 13 d’abril i l’11 de maig per a famílies amb dificultats
econòmiques o de mobilitat per la pandèmia. S’han destinat 9.000 euros a aquesta acció de suport
a l’alimentació. S’han reforçat les beques menjador amb aquests àpats a domicili i amb targetes
moneder a famílies amb necessitats econòmiques.
8.- Garantint les necessitats bàsiques d’alimentació. S’ha incrementat el lliurament d’àpats cuinats
a famílies o persones soles o en situació de dependència i s’ha ofert suport als centres residencials
del municipi.
10.- Contactant telefònicament a més de 1.000 persones grans. Equips de treballadors i
treballadores de l’Ajuntament s’encarreguen de trucar diàriament a la gent gran del municipi per
conèixer el seu estat de salut físic i psicològic i les seves necessitats. Es tracta de crear un vincle amb
les persones grans perquè se sentin acompanyades durant tot el confinament. En cas de detectar
necessitats de salut, es deriven als professionals corresponents.
11.- Posant en marxa un equip de persones per donar suport als col·lectius més vulnerables del
municipi. S’encarrega de subministrar aliments, medicaments i especialment, estar al costat de les
persones grans que viuen soles atenent les seves necessitats.
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12.- Donant suport psicològic a les persones més vulnerables; ofereix suport psicològic a aquells
ciutadans i ciutadanes que pateixen quadres d’ansietat o de decaiguda emocional arran de l’actual
situació d’alarma sanitària. El suport també està adreçat a persones que han perdut un familiar per
la COVID-19. Es reforça el servei de salut mental i s’han fet derivacions a altres administracions. Des
del PIAD amb l’atenció, també, a dones que han perdut un familiar conseqüència de la Covid19.
13.- Creant una nova estructura municipal encarregada d’atendre al màxim les situacions personals
i col·lectives de major vulnerabilitat que poden veure agreujada la seva situació per l’alerta sanitària
d ’aquests dies
14.- Coordinant els serveis essencials amb les autoritats sanitàries; serveis de policia, de protecció
civil i del personal municipals, repartint a la població de més 3.000 mascaretes. S’ha gestionat el
repartiment del material de protecció, EPI’s –rebut d’administracions supramunicipals o de compra
pròpia.
15.- En contacte directe diàriament amb les 4 residències de la població; se’ls ha facilitat EPI’s,
realitzat desinfeccions, cedit material i personal auxiliar. Especial menció a la intervenció de
l’Ajuntament a la residència Nostra Senyora de Lourdes, amb la contractació de suports a la direcció,
suport a la bugaderia i suport d’atenció directe a les persones residents, a part de personal de
logística i de voluntariat, així com l’atenció d’informació a les famílies.
16.- Atenent les dones víctimes de violència masclista. Els professionals continuen treballant i
oferint el seu servei d’assessorament i suport social, jurídic i psicològic a les dones durant aquesta
situació d’alerta sanitària per la COVID-19 a través de contactes telefònics. Només en els casos
d’emergència per violència masclista, les seves atencions són presencials. També manté contactes
telefònics amb les dones grans que viuen soles. De manera diària, es porten a terme trucades on es
conversa, s’escolta i s’activen les mesures de prevenció i de suport corresponents en casos de
necessitat.
17.- Fomentant les relacions amb la xarxa 0-6 com a suport a les polítiques d’infància i les actuacions
que l’Ajuntament va realitzant. Han fet vídeos de salutacions i ànims a la ciutadania. 18.- Establint
i reforçant més assessorament i acompanyament a l’empresa, des del servei municipal de Promoció
Econòmica, per a acompanyar l’empresariat i la persona autònoma en la tramitació dels ajuts que
ofereixen les administracions de l’Estat del Govern Espanyol, el Govern de la Generalitat o altres
organismes supramunicipals (moratòries hipotecàries, tramitació d’ERTOS, ajuts als autònoms, etc..
Assessorament adreçat a empreses i autònoms de Sant Just sobre els ajuts més rellevants que
poden demanar per pal·liar els efectes provocats per la crisi de la COVID-19 en les seves empreses i
negocis.
19.- Ajornant el pagament de lloguer d’habitatges públics, de places d’aparcament i locals de
titularitat municipal. L’Ajuntament ha decidit ajornar l’emissió dels rebuts de lloguer del mes març,
d’abril i maig de 2020 de contractes d’arrendament vigents d’habitatges socials de titularitat
municipal o gestionat per l’empresa Promunsa. Aquesta mesura afecta 21 habitatges de lloguer
20.- Fent complir en el terreny de la seguretat i convivència. La Policia Local i el cos de Mossos
d’Esquadra han fet aixecament d’actes per incompliments de les normatives. S’ha treballat per la
seguretat ciutadana vetllant en tot moment perquè la ciutadania respectés les normes marcades
per la situació d’alarma. Durant aquest temps s’han aixecat prop de 150 actes.
21.- La Policia Local amb altres cossos de seguretat que intervenen al municipi, ha treballat per fer
complir l’estat d’alarma fent controls a diferents punts del municipi i informant els ciutadans i
ciutadanes de les mesures a seguir per a la prevenció de la COVID-19.
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22.- Inspeccionant establiments alimentació. Es vetlla perquè aquesta activitat es realitzi en
condicions de seguretat, amb inspeccions i directrius d’actuació al mercat municipal i a les botigues
i centres de treball. Al carrer, el Servei Municipal de Salut pública, juntament amb el d’activitats i la
Policia Local, realitza inspeccions dels establiments oberts per comprovar que es mantenen les
condicions higièniques i sanitàries adequades, i que els clients segueixen les recomanacions de salut.
23.- Anul·lant zona blava i verda. S’han anul·lat des del 13 de març fins al 24 de maig, les limitacions
d’aparcament regulat, per evitar que la població surti de casa per moure els vehicles.
24.- Divulgant l’Aplicació de Seguretat Ciutadana (app M7) com a eina oficial que permet estar
informat de totes les novetats referents al desenvolupament de la notícia local de la COVID-19. S’ha
reforçat per actualitzar constantment les informacions que es publiquen, així com per atendre la
ciutadania i fer seguiment de possibles incidents. La informació actualitzada ha estat divulgada a
través de les notes informatives diàries (divulgades immediatament posterior a la reunió del Comitè
d’Emergència) que automàticament un gestor distribueix a més de 400 adreces, es pengen a les
xarxes socials i al santjust.cat.
25.- Reorganitzant els recursos humans i tècnics per oferir una millor resposta a les necessitats del
moment de la ciutat i portar a terme tasques específiques de desinfecció. Quan es decreta l’estat
de l’alarma, amb la finalitat de donar màxima cobertura de desinfecció als espais d’alta incidència,
com ara a les bateries de contenidors o zones d’especial sensibilitat com ara a carrers cèntrics o més
transitats.
26.- Senyalitzant l’espai públic de línies o corredors sanitaris per assegurar que es manté la distància
de seguretat permesa entre persones. S’ha senyalitzat amb línies grogues a terra, els accessos al
mercat municipal, comerç d’alimentació i essencial, farmàcies ..., per tal d’indicar la distància de
seguretat a la cua que es crea per accedir a l’establiment. Control d’accés i compliment de
l’aforament.
27.-Reforçant la neteja amb el retorn a l’activitat econòmica. Donada la incorporació progressiva de
l’activitat econòmica d’una part de la població, es va reforçar el servei de desinfecció de la ciutat. A
les mesures ja preses a l’inici de la crisi sanitària, s’hi ha sumat la destinació de més equips de matí
i tarda per desinfectar amb aigua a pressió i una dissolució de clor les avingudes i carrers de major
mobilitat de vianants. També s’augmenta la desinfecció a l’entorn del CAP, de les farmàcies,
residències, serveis municipals oberts, mercat municipal i parades de transport públic, que són els
espais on es detecten més moviment de persones.
28.- Dissenyant específicament activitat cultural, de divulgació de patrimoni local, per a la gent gran,
famílies i infància, així com un festival de cultura El Baix és cultural per promocionar els artistes
locals i comarcals. Foment de la lectura des de la Biblioteca – s’ha aprofitat tot el seu fons
documental per fomentar la lectura amb recomanacions de llibres, compartint material audiovisual,
etc. S’ha potenciat un Sant Jordi amb la col·laboració d’entitats i associacions culturals i programat
propostes relacionades amb la lectura i el grafisme.
29.-Elaborant material audiovisual propi i de les entitats locals, que s’han divulgat a les xarxes
socials. Destacar els materials fets pel Centre Social del Mil·lenari i dels concessionaris dels
equipaments públics.
29.- Fomentant la formació, tallers en línia i campanyes informatives amb la intenció de continuar
la formació i fomentar espais d’entreteniment i relacionats amb la recerca de feina, l’educació, la
diversitat, la drogodependència, la mobilitat internacional o el voluntariat.
30.- Implantant i mantenint el sistema de teletreball entre el personal municipal. Per donar
continuïtat a les tasques administratives s’ha adaptat la xarxa per implementar un sistema de treball
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a tot el personal de l’Ajuntament, a més de fer manteniment i atendre les incidències que es
produeixen en el dia a dia.
31.-Assessorant la ciutadania sobre la tramitació electrònica per garantir que la informació i la
tramitació telemàtica els arribi i així evitar la mobilitat de les persones. S’han fet inversions
importants a la xarxa informàtica i amb eines per fomentar el teletreball.
32.- Implantar el sistema de videoconferència com a eina habitual per permetre fer les reunions de
gestió municipal, així com les dels òrgans col·legiats (Juntes de Govern, juntes de portaveus,
comissions informatives, Ple...).
33.- Creant un enllaç a santjust.cat per recollir la informació relacionada i derivada de la COVID-19.
La pàgina inclou les notes informatives, les accions que pren l’Ajuntament sobre la pandèmia,
documents i informacions derivades d’altres administracions ...
34.- Divulgació de notes informatives diàries de les decisions que pren el Comitè d’Emergència i
edició de 2 butlletins municipals monogràfics sobre la COVID-19. Destacar la informació diària de
Ràdio Desvern, en directe a través de les ones i mitjançant les xarxes.
35.- Redefinint el contingut de les xarxes, s’han reestructurat els perfils de xarxes amb la intenció
d’informar amb mes detall i precisió de les accions derivades de la COVID-19. A part de continuar
recollint les informacions es divulga els continguts que generen entitats i associacions de la ciutat
relacionats amb activitats a fer durant el confinament.
36.- Difonent missatges “queda’t a casa” o “això ho aturem”. A l’inici del confinament, amb l’objectiu
de conscienciar la població que respectés les normes del confinament. Disseny d’elements gràfics
per a les xarxes.
37.- Elaborant i planificant les mesures per iniciar la desescalada. L’Ajuntament va posar en marxa
accions de comunicació i senyalització a la via pública i en les comunitats veïnals per gestionar la
mobilitat i recordar les obligacions i recomanacions amb l’objectiu prioritari de preservar la salut i
garantir la seguretat en la sortida progressiva del confinament i evitar la propagació i el contagi per
la COVID-19.
38.- Realitzant campanyes i accions informatives amb personal voluntari de Protecció Civil i personal
municipal i d’altres empreses gestores, per marcar recorreguts a la via pública i informar de les
restriccions establertes per sortir al carrer.
39.-Senyalitzant i informant del tancament preventiu d’espais públics com parcs infantils, fonts, i
altres elements urbans, així com de la necessitat de mantenir la distància social de seguretat entre
persones o en les entrades dels establiments o serveis essencials.
40.-Establint mesures i equips de seguretat a dependències municipals on hi accedeix personal
municipal, així com en els equipaments que progressivament s’obriran. S’adapten els espais públics
a mesures de prevenció per garantir la salut i la seguretat del personal i, quan és el cas, de la
ciutadania. Es treballa seguint els protocols de prevenció de Riscos Laborals i de Salut Pública
(instal·lació de mampares de separació, senyalització d’espais i de punts de treball, mesures de
protecció, aforaments, material de suport, desinfeccions i neteges, distribució d’equips de protecció
individuals ...)
41.- L’entitat Sant Just Solidari va reiniciar amb totes les precaucions i amb persones de baix risc,
les passejades “en bici sense edat” i va recollir i repartir ordinadors per als adolescents del centre
Kirikú.
42.- Un grup de persones voluntàries fan, a través de trucades, suport emocional a persones que se
senten soles o estan en procés de dol o de problemes derivats de la COVID-19, i necessiten compartir
una conversa.
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43.-El taller municipal de plàstica Carrau Blau va lliurar a les residències de persones grans, el segon
mes de confinament, “cors de paper” per mostrar l’efecte dels infants a les persones residents.
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ANNEX 3: PARTICIPACIÓ EN L’ELABORACIÓ DEL PACTE
El contingut d’aquest document recull les propostes generals i les aportacions fetes per les persones
integrants del Grup Impulsor del Pacte de Ciutat, organisme formalment constituït i que forma part
de l’expedient. ALC 2020 40 2.
A les persones, grups municipals amb representació a l’ajuntament, regidor no adscrit i a les entitats
se’ls va fer intervenir inicialment fent-les donar resposta a les següents 2 preguntes referides a què
proposa per fer front a les conseqüències, socials i econòmiques, de la COVID 19. A les entitats
locals, se’ls afegia una tercera pregunta de com creu que s’hauria d’incidir en l’àmbit que representa
cada entitat. A totes se’ls demanava opinió sobre com creia que seria la societat post Covid (i els
àmbits on pot afectar a curt i mig termini) i, les mesures que creia que s’havien d’adoptar a Sant
Just per adaptar-nos a la nova realitat (en què s’hauria d’incidir, promocionar, tenir en compte per
avançar com a comunitat en aquesta nova etapa socioeconòmica). S’obre un Dropbox compartit
per treballar els documents i informació.
La trentena de persones que formen part del Grup Impulsor posen en comú un primer document,
en reunió feta per videoconferència, el 21 de maig de 2020. S’hi van fent aportacions i,
específicament es demana també l’opinió als sindicats majoritaris de la comarca CCOO i UGT tenint
en compte que no van poder participar inicialment a la primera proposta del document, si ho han
fet a posteriori . En data 13 de juliol, mentre s’han anat fent aportacions i consensuant continguts
amb les persones portaveus dels grups polítics municipals, es presenta el present document.
El Grup Impulsor ha estat presidit per


Josep Perpinyà, alcalde de Sant Just Desvern

Les persones –veïnes de Sant Just i coneixedores del municipi i amb expertesa sobre diferents
àmbits que han participat i formulat diverses propostes han estat:













Olga Adroher, coneixedora de l’àmbit educatiu, ha estat directora serveis territorials Baix Ll.
i cap de serveis diversos del departament
Oriol Altisench, expert en mobilitat
Yolanda Alvarez, directora d’una oficina d’assegurances
Isabel Aragonès, empresària, presidenta de l’associació empresarial Sant Just Impulsa
Xavier Castells, metge epidemiòleg
Jesús Castro: solidaritat, Justícia i Pau
Daniel Delgado, dedicat a l’àmbit del control de gestió d’empresa i les finances
Francesc Fernández, expert coneixedor de l’àmbit social, la cooperació i persones
vulnerables, economista
Sara Jacas, petita empresària, representant l’associació comercial Desvern Comerç i l’entitat
Dona i Empresa
Mireia Martín, infermera; proposada pel regidor no adscrit
Alberto Mellado, petit empresari, representant el sector de la restauració
Oscar Palacio, consultor d'empresa
36

Pacte de Ciutat per la dinamització de Sant Just Desvern 2020-2023







Imma Pericas, experta coneixedora de l’àmbit social i de persones vulnerable i /o amb
capacitats diferents; responsable d’una fundació de formació i inserció laboral
Josep-Maria Sales: professor de cicles formatius i analista informàtic
Rosa Puig, vice secretària de l'associació de farmàcies de Barcelona
Christian Vilaseca, empresari, membre de la junta de l’associació empresarial Sant Just
Impulsa
Miguel Sansebastián de l’Associació de Veïns de Sant Just

Les entitats locals que han respost a la participació efectuant també propostes , són:


















Associació de Veïns de Mas Lluí
Associació de Salut Mental
Associació Esportiva Sub60 Santjust
Associació Gent Gran
Associació infantil i juvenil Patim Patam
Associació santjustenca per la cultura de la Cervesa Artesana
Ateneu de Sant Just Desvern
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat
Centre d’Estudis Santjustencs
Club d’Atletisme
Club d’Handbol Sant Just
Club d’Hoquei Sant Just
Club esportiu Barna Ritmica
Colla de geganters
Cor Lo Pom de Flors
Internacional Gospel Singers
Orfeó Enric Morera

Pels grups polítics amb representació municipal han participat les persones que ostenten la condició
de portàveu així com el regidor no adscrit:







Gina Pol pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
Laia Flotats per Junts per Catalunya – Alcaldia Republicana JxCAT-AR)
Sergi Segui per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Just Fosalva per Movem Sant Just
Carles Garcia per CUP
Francisco Ferrer, regidor no adscrit

També han donat suport al Grup Impulsor
 Montserrat Riverola, membre de l’equip de l’Alcaldia
 Josep Maria Rañé, regidor i 5è Tinent de l’Alcaldia
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