
40+1 propostes
econòmiques i socials
per al Pla de reconstrucció
per fer front a l’emergència sanitària
a Esplugues de Llobregat



0Introducció
La pandèmia de la Covid-19 ha creat una situació completament excepcional en el teixit econòmic 
i social d’Esplugues. I, òbviament, una situació excepcional demana respostes excepcionals per 
part de les administracions. L’Ajuntament d’Esplugues, doncs, no en pot ser una excepció. Avui 
calen fets, gestos i una política ambiciosa que compti amb tothom. 

Esquerra Republicana d’Esplugues, atesa l’excepcionalitat del moment, ens posem al costat de 
l’alcaldessa i del govern —al qual estenem la mà per a tot el que faci falta—, donem suport a totes 
les mesures que s’han pres fins ara i, a més a més, ens hem posat a treballar també en propostes 
honestes i complementàries per millorar aquestes mesures. Valorem molt positivament les ga-
nes i la predisposició de totes les formacions polítiques amb representació municipal per encarar 
aquest repte conjuntament. Entre tots, haurem de ser capaços de posar els fonaments de la 
nova Esplugues que vindrà. 

Però, atesa la incertesa del moment, és probable que moltes de les mesures que s’aprovin es 
quedin curtes o que calgui reformular-les. Oferim, doncs, també, tota la nostra col·laboració a 
l’executiu local i la nostra predisposició per trobar-nos i parlar-ne tant com faci falta. Així ho hem 
estat fent durant totes aquestes setmanes des de mitjan març i així ho continuarem fent. 

La ciutat d’Esplugues haurà d’aixecar-se tard o d’hora i caldrà una inversió ingent de recursos 
per guarir les ferides que aquesta aturada haurà deixat en el teixit social i econòmic. Aquesta és 
una tasca que no podrem fer sols només els polítics ni el govern municipal. Però és evident que hi 



podem donar una injecció molt important de suport i iniciatives. A tal efecte caldrà una reforma 
important i estructural del pressupost del 2020 per adequar-lo a les necessitats actuals. També 
en aquest tràmit estenem la mà al govern municipal per coresponsabilitzar-nos-en plegats.

Ara és necessari que deixem de banda momentàniament les discrepàncies polítiques i ens 
posem a remar tots alhora, juntament amb els agents econòmics i socials i la societat civil orga-
nitzada, amb l’objectiu de fer que aquesta crisi no deixi víctimes pel camí. Si som capaços de sor-
tir-ne tots junts, voldrà dir que hem fet bé la nostra feina.

Per tot això, posem a disposició d’aquest Ajuntament aquestes 40 propostes que entenem 
que milloren o complementen el Pla de reconstrucció per fer front a les conseqüències econòmi-
ques i socials derivades de l’emergència sanitària.

Algunes són mesures que s’han adoptat en ciutats d’arreu del país i d’altres són fruit de la re-
flexió del nostre grup polític. Totes, però, estan pensades i proposades sense cap ànim de compe-
tència electoral (ara menys que mai), sinó amb ganes de contribuir a la millora i al progrés de la 
nostra ciutat i de tots els espluguins i espluguines.

Entre tots segur que prendrem les millors decisions. 

Grup Municipal Republicà de l’Ajuntament d’Esplugues
Maig del 2020



11. Casals d’estiu amb menjador. Continuar beques menjador. 
Creació d’un menjador social per a la gent gran que no fos 
de beneficència solament. Potenciar el servei de menjador 
d’algunes residències perquè hi vagi la gent gran.

2. Continuar les trucades a la gent gran que no participen di-
rectament als serveis municipals. És a dir, les que no estan 
“fitxades” i cal buscar amb el padró d’habitants.

3. Suports econòmics a famílies amb lots per gastar al teixit 
comercial local.

4. Augment de les beques menjador per l’escola i la llar d’in-
fants. També per a les beques dels casals d’estiu.

5. Posar a disposició de les famílies un servei d’acollida o casal 
permanent quan els pares i les mares hagin de tornar a 
la feina.

6. Crear un projecte de connectivitat a internet i maquinari 
per a estudiants amb l’objectiu d’eradicar per complet l’es-
cletxa digital en la població en edat escolar. 

7. Modificar les ordenances fiscals vigents per incloure una 
nova bonificació/exempció en l’IBI. L’objectiu ha de ser 
exonerar o minimitzar el pagament d’aquest impost a aque-
lles persones que hagin perdut la seva feina o bé hagin 
tancat el seu negoci en el cas d’autònoms.

8. Crear una xarxa de voluntariat entre infants i gent gran, 
si és possible també en el marc dels casals d’estiu. 
Aquesta xarxa no tindria un caràcter assistencial o de salut, 

sinó que l’objectiu seria lúdic i d’acompanyament a la gent 
gran. En cas que les autoritats sanitàries ho contraindiquin, 
establir els contactes en format virtual. Reconeixement de les 
despeses derivades de l’acció del voluntariat.

9. Crear una Agenda d’Estiu d’Infància i Joventut amb la col·la-
boració de les entitats socials, culturals i esportives que inclogui 
una programació especial de casals d’estiu i estades esportives 
pels mesos de juliol, agost i setembre amb més horari, més activi-
tats a la natura i més beques per a les famílies vulnerables.

10. Obrir les escoles durant els mesos de juliol i agost per 
atendre les necessitats de les famílies i els infants priorit-
zant aquells que s’han d’incorporar a l’escola al setembre.

11. Promoure activitats de lleure durant els mesos de juny, juliol, 
agost i setembre als equipaments municipals i escoles o 
instituts per poder fer-ne ús de forma gratuïta.

12. Estudiar la possibilitat d’implementar una renda bàsica mu-
nicipal complementària a d’altres possibles de les existents 
d’àmbit supramunicipal.

13. Crear una operadora energètica pública municipal per 
convertir-la en una comercialitzadora que pugui comprar 
l’energia al mercat majorista i en garanteixi la tarifació 
social i justa per a la ciutadania d’Esplugues. A llarg termini, 
que esdevingui una autèntica productora energètica 100% 
verda per abastir de manera autosuficient les necessitats 
energètiques públiques i privades del municipi.

 Línies d’actuació  en matèria social



214. Gestionar compra o fabricació pròpia d’EPIs per a co-
merços i empreses. 

15. Crear un enllaç informatiu entre els CAPs i la ciutadania 
per transmetre protocols de funcionament, guies, consells 
de salut, etc. a través dels mitjans de comunicació munici-
pals.

16. Donar suport per combatre l’aïllament i la soledat social. 
Plantejar la creació d’un servei per combatre l’aïllament i la 
soledat, dirigit especialment a la gent gran.

 Línies d’actuació  en matèria de salut

317. Adaptar el Pla d’Acció Municipal a cada Departament, 
tant a nivell de pressupost com de modificació i creació de 
nous projectes.

18. Regular el teletreball de tots els treballadors municipals 
i càrrecs electes amb la vista posada no només a aquesta 
crisi sanitària sinó també a una nova normalitat; el teletre-
ball ha vingut per quedar-se i, per tant, l’Ajuntament ha de 
tenir perfectament regulada aquesta modalitat laboral per 
a tots els seus àmbits.

Línies d’actuació  en matèria de treballadors 
municipals i contractes de béns i serveis



4 Línies d’actuació  en matèria econòmica
27. Promoure l’associacionisme federatiu del comerç i les PI-

MES com la millor forma d’unir interessos i necessitats. 
28. Començar a implementar el Pla estratègic de comerç d’Es-

plugues. 
29. Donar a conèixer Esplugues com a ciutat per passejar i 

visitar, amb especial atenció als municipis veïns. 
30. Aprofitar quioscos tancats per a la creació de petites ofici-

nes d’informació turística. 
31. Demanar a l’AMB un paper més actiu en aquesta crisi, amb 

especial a atenció a una línia d’ajuts i suport per fer front a 
la despesa del tribut metropolità a les empreses, comerços, 
autònoms i particulars que demostrin la davallada de la seva 
activitat, tal com preveu el RD 463/2020.

32. Impulsar mesures de suport tecnològic al teletreball per a 
l’emprenedoria.

33. Convertir la propera edició de Firesplugues en una edició 
especial de promoció del comerç local. Excepcionalment, 
establir la gratuïtat de la quota per a tots aquells comerciants 
i empreses ubicats a la nostra ciutat.

34. Crear una línia de suport als comerços i entitats locals que 
presten serveis a la ciutadania per a la instal·lació de mam-
pares de protecció i el proveïment de mascaretes, guants i 
gels hidroalcohòlics.

19. Creació d’un itinerari personalitzat per a cada persona 
afectada per un ERTO.

20. Augmentar, on es pugui fer, l’espai de terrassa de bars i 
restaurants per compensar l’ocupació i la distància de segu-
retat i extensió dels horaris de terrasses.

21. Molts petits negocis han de pagar despeses fixes com llum, 
aigua i el lloguer, que depenent del lloc sol ser car. Estudiar 
la creació d’ajuts als consums energètics.

22. Estimular la compra al barri, amb premis de descomptes 
que no siguin una càrrega més pel petit comerciant. 

23. Directoris físics (mobiliari urbà) per barris dels comerços 
locals. Fa molt de temps que es diu i no s’ha fet.

24. Impulsar el turisme proper, amb especial atenció als 
habitants de les poblacions veïnes que poden venir amb 
transport públic, amb bicicleta o caminant.

25. Flexibilitzar tant com es pugui els horaris comercials, se-
gons barris, horaris de la gent i segons el tipus de comerç, 
sense que això suposi un augment de les hores treballades, 
per tal de conciliar al màxim les necessitats de la ciutadania 
i les del comerç.

26. Estudiar la possibilitat de crear, quan les circumstàncies 
sanitàries ho permetin, el Dia del Comerç al Carrer, per tal 
de dinamitzar la xarxa comercial espluguina. 



535. Ampliar el terminis de justificació d’ajudes i subvencions del 2019. 
Avançar les convocatòries d’ajudes i subvencions de 2020.

36. Protegir els espais culturals de proximitat (llibreries, espais de 
creació) de l’increment de lloguer, a través de polítiques urbanes que 
limitin l’especulació amb el preu del lloguer dels locals.

37. Modificació de les bases de subvenció de les entitats socials i 
assistencials, culturals i esportives perquè puguin percebre el 40% 
de la subvenció per aquells actes que no s’han pogut realitzar per 
culpa de l’estat d’alarma, i als quals històricament les entitats han 
participat. 

38. Creació d’una beca cultural per promoure la creació en les dife-
rents disciplines com també en el sector cultural d’Esplugues. 

39. Programar teatre i música amb grups locals, ja sigui per via te-
lemàtica o presencial, bo i garantint les mesures de seguretat.

40. Subvencionar l’assegurança de responsabilitat civil d’aquelles 
entitats que ho necessitin i ho sol·licitin.

41. Replantejar la manera com es poden fer els grans esdeveniments 
de la ciutat com ara la Festa Major de Santa Magdalena i la de Sant 
Mateu, amb l’objectiu de cancel·lar el mínim d’activitats possible. 
Reorientar les partides que no es gastin com a conseqüència de la 
reestructuració d’aquestes activitats al fons d’emergència social i 
econòmic.

 Línies d’actuació  en matèria cultural




