
 

  
                 

Des d’ERC Vilafranca, havent llegit el document del Pla d’Acció per a la reactivació 
econòmica de Vilafranca i tenint en compte les mesures que també hem anat 
presentant al govern des del principi de la crisi, fem les següents consideracions i 
propostes: 
 
MESURES DURANT EL COVID 
 
És necessari que no es demori més la creació d’una taula d’emergència econòmica 
empresarial, comercial i política que es reuneixi periòdicament per presentar mesures, 
executar-les i recollir-ne i fer seguiment de la crisi sanitària i els ajuts municipals.  
 
Diagnosi 

- Coincidim que és necessari una diagnosi de la situació actual i per sectors. 

Endavant amb l’enquesta que hi ha en marxa, però considerem que caldria més 

proacció i i trucar personalment als comerços, autònoms i empreses, i enviar 

constantment informació a les empreses sobre les mesures del govern, etc.  

- Caldria reforçar l’àrea de Desenvolupament econòmic i projecció exterior amb 

més dotació de recursos humans per atendre totes les consultes i tramitacions 

generades per l’ICO, amb informació i assessorament constant d’ajuts i 

subvencions de totes les administracions.  

- Crear un equip municipal interàrees (Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis 

Socials i Hisenda) per definir i desenvolupar conjuntament una estratègia pel 

foment de l’economia i la ocupació a Vilafranca, col·laborant amb les 

institucions de la comarca, i treballant transversalment entre els departaments 

de l’Ajuntament.  

 
Mesures fiscals 

- D’acord a les mesures preses fins ara de no cobrar la taxa d’ocupació via 

pública i no cobrar taxes mercats ambulants i mercats sedentaris.  

- A més de la bonificació del 50% de la quota lloguer municipal en les empreses 

instal·lades al Centre Àgora, possibilitat d’ajornament del pagament. 

 
Altres mesures que considerem que caldria aplicar:  

- Línia d’ajuts directes per autònoms, empreses i comerços que han hagut de 

tancar i han vist reduïts dràsticament els seus ingressos, condicionades a les 

mesures adoptades de protecció dels seus treballadors i treballadores. Aquests 

ajuts seran destinats als sectors més afectats que mantinguin la ocupació. 

Aquesta línia d’ajuts s’està duent a terme a municipis com Sant Martí Sarroca, 

El Vendrell, Tarragona, Barcelona, entre d’altres. 

- Bonificació part proporcional taxa d’escombraries a comerços i empreses que 

no tenen activitat econòmica. 



 

- Ampliar el termini de no pagament de la taxa d’ocupació de la via pública fins al 

desembre de 2020, per donar marge a la recuperació i assoliment de liquiditat i 

per facilitar l’adaptació de les terrasses a les noves mesures de distanciament 

que preveu el desconfinament. 

- Bonificació de l’IAE a les activitats que han hagut de tancar. 

- Posar-se en contacte amb comerciants i empresaris que han manifestat  la seva 

voluntat de tancar el negoci per intentar incentivar-los.  

- Bonificació de la factura de l’aigua a aquells establiments que han hagut de 

tancar. 

- Ajuts als lloguer dels locals d’aquells establiments que han hagut de tancar i 

que estan en situació crítica. 

- Microcrèdits per a autònoms i pimes amb 0% d'interès. 

 
 
Servei d’atenció a l’empresa i assessorament 

- Celebrem la creació de la posada en marxa de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa, 

d’aquesta manera hi haurà una finestreta única on atendre tots els dubtes i 

poder ser assessorats en totes aquelles mesures que les administracions estan 

oferint.  

- Considerem que caldria afegir a aquesta oficina el servei de mediació entre 

llogaters i propietaris de locals comercials. L’objectiu seria facilitar que hi hagi 

punts de consens entre propietaris i llogaters amb un acompanyament de 

mediació professional especialitzat. 

- També establir línies d’assessorament per a treballadors i treballadores per la 

recerca de feina 

 
Mercats 

- Celebrem el manteniment dels mercats de productes frescos i la creació del 

nou mercat a La Girada.  

- Considerem que seria positiu ampliar aquest servei a altres barris com el 

Poblenou, Espirall i Sant Julià i valorar que aquests mercats s’hi estableixin en 

un futur de forma permanent amb la finalitat de reforçar el comerç de 

proximitat i l’agricultura de la nostra comarca.  

 

Agricultura 

- Treballar de forma immediata amb les organitzacions agràries per preparar la 

campanya de la verema, tenint en compte que serà una verema crítica pels 

baixos preus de raïm que s’espera, així com per adaptar la campanya a les 

mesures sanitàries corresponents per garantir la seguretat i salut dels 

treballadors. 

 



 

 
MESURES DURANT EL COVID I DESPRÉS DEL COVID 
 
Organitzatives i de coordinació: 

- Creació d’un grup de treball amb agents polítics i econòmics per avançar cap a 

un model de ciutat basat en economia més verda i circular, digital i de 

proximitat.  

 
Digitalització i comerç electrònic: 

- És necessari la creació d’un espai online de venda i repartiment a domicili per 

comerços i mercats, que contempli mesures sostenibles. No es pot perdre més 

temps, s’està duent a terme en molts municipis.  

- Considerem una bona proposta la creació de les Fires de Maig virtuals. Tot i que 

considerem que tindrien més èxit si la plataforma online ja estigués en marxa.  

 
Comunicació i difusió: 

- Activar una campanya de comunicació encaminada a reforçar el comerç de 

proximitat, la restauració i l’activitat econòmica de la ciutat.  

- Activació d’un Pla de Dinamització Comercial. 

 
Noves mesures desconfinament: 

- Creació d’una línia d’ajuts per adaptar els establiments, ara tancats, a les noves 

mesures de distanciament social. També és podria crear una borsa de 

professionals locals que puguin fer aquestes adaptacions per posar-los en 

contacte amb els establiments que ho necessitin  

- Modificar l’ordenança per tal de poder instal·lar les terrasses al carrer complint 

les mesures de seguretat.   

 
Turisme: 

- Reforçar el Pla d’Acció de Turisme Vilafranca. El turisme de proximitat serà el 

que es podrà desenvolupar durant el període de descalament. Cal doncs 

visibilitzar Vilafranca com un destí turístic, juntament amb la marca Penedès.  

- Creació de productes turístics de Vilafranca (Vinseum, Casa de la Festa Major, 

enoturisme, restauració, etc. ), fires i esdeveniments. Això reforçaria el 

posicionament de Vilafranca com a destí turístic i activaria el comerç i la 

restauració local.  

 
Ocupació: 

- Crear un Programa d'Ocupació Municipal amb els agents socials més 

representatius del territori que contribueixi a rebaixar la taxa d'atur i a 

fomentar l'ocupació de les persones, en especial, dels col·lectius més 



 

vulnerables, i sectors més castigats, amb perspectiva de gènere, diversificant 

l’activitat laboral de les persones que han perdut la feina. Incloure en aquest 

programa  , les obres, projectes i reformes, així com els projectes estratègics 

del municipi. 

- Assegurar que no disminueixi el nombre d’empreses col·laboradores amb els 

centres educatius a l’hora d’acollir alumnat de FP dual o alumnat d’estada en 

empreses dels Mòduls d’Aprenentage Productiu ( MAP ).   

- Facilitar la creació de nous comerços i empreses amb ajuts i bonificacions 

fiscals.  

- Creació d’un espai de desenvolupament local, amb incubadora d’empreses, 

espai coworking i assessorament a empreses per a l’obertura de nous negocis, 

cerca de lloguers comercials assequibles, etc.  

- Intensificar la formació ocupacional en els àmbits d’atenció i cura de la gent 

gran (gerocultors/es, auxiliars, etc.) i en aquells llocs de treball que durant la 

crisi sanitària han estat claus i han patit la manca de professionals.  

- Crear una taula de formació per detectar les necessitats reals que tenim en el 

nostre territori, per poder cobrir els llocs de treballs que demana les empreses. 

 

Foment a l’agricultura i sostenibilitat alimentària 

- Potenciar Vilafranca com un mercat d’alimentació ecològica i de proximitat de 

referència. Creació d’una xarxa de productors ecològics.  

- Promoure la demanda i comercialització de productes agraris autòctons 

mitjançant els comerços i la restauració local. Desenvolupar la cultura del 

consum de proximitat i el foment dels productes km0 a través de campanyes, 

esdeveniments (fires), etc.  

 

 

Vilafranca del Penedès, 28 d’abril de 2020 

 

 

 


