Àrea de Desenvolupament Econòmic

#AlPratEnsCuidem
Pacte local per l’Ocupació i l’Activitat Econòmica:
Pla de mesures de xoc i de reactivació econòmica
davant la crisi del COVID-19
01. INTRODUCCIÓ
A la nostra ciutat, com arreu de la resta del món, vivim una situació excepcional davant
l’estat d’alarma generada per la crisi del COVID-19.
Cada responsable públic té l’obligació de garantir que els seus conciutadans i
conciutadanes participin de les mesures necessàries que des de l’Administració Pública
s’estan desenvolupant de la mà del Real Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures
urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Cal, per
tant, pensar molt especialment també en les organitzacions i entitats públiques i privades
que configuren el teixit econòmic i social de la ciutat i que actualment desenvolupen una
activitat econòmica que genera una riquesa a l’economia del Prat de 3.694,3M€ (dades
2017).
En aquest sentit, una de les missions de l’Ajuntament del Prat és la d’impulsar la política
econòmica i el desenvolupament local per promoure la millora de la qualitat de vida de les
ciutadanes i ciutadans del Prat a través del foment de l’ocupació, l’impuls de
l’emprenedoria i el suport a les empreses, responent a les diferents necessitats de les
persones i agents en el seu territori i des d’una perspectiva plural.
Treballa, per tant, per consolidar un model just de desenvolupament econòmic i de creació,
manteniment i repartiment de l’ocupació a la ciutat. Valors com la igualtat, la cooperació
públic-privada, el treball digne o l’esperit del servei públic, entre d’altres, són alguns dels
sumatoris de l’Ajuntament adreçats a una única finalitat: Que a la ciutat del Prat, ningú es
quedi enrere.
En l’àmbit del Desenvolupament Econòmic, cal tenir en compte que els usuaris dels nostres
serveis són els treballadors i les treballadores de les empreses del Prat, organitzacions
empresarials i les empreses de diversa dimensió que d’elles se’n deriven; persones físiques
amb activitat econòmica -nova o consolidada- com són emprenedors/emprenedores i
microempresaris/microempresàries; entitats d’economia social que generen a la seva
vegada ocupació, especialment per a persones vulnerables; establiments comercials, de
restauració i de serveis; però també, persones que busquen feina o la volen millorar.
La realitat, però, és que aquesta situació d’alarma regulada pel RDL 8/2020 no afecta a
tothom per igual. Així, un cop desplegades les mesures d’acció social a la nostra ciutat i un
cop analitzades les mesures contemplades al llarg dels darrers dies per les diferents
administracions públiques -Estat, Generalitat de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona principalment-, considerem que cal fer efectiu i agilitzar un pla de xoc que articuli
un seguit de mesures a curt termini i dissenyi mesures de reactivació econòmica a mig i llarg
termini.
Finalment, assenyalar la necessitat d’acordar els condicionants d’èxit per tal d’avançar en la
reactivació econòmica i social de la ciutat; a grans trets, aquests condicionants són els
següents:
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‹

Avançar cap a un Acord de Ciutat que transcendeixi les mesures estrictament
econòmiques -com les relacionades en aquest document- i faci un
replantejament estratègic de la nova realitat.

‹

L’establiment d’una forma de governança que garanteixi la presa de decisions i
la coordinació de les diverses àrees i departaments de l’Ajuntament a fi i efecte
de fomentar el treball per projectes transversals.

‹

L’establiment d’un model òptim de relació, des de l’arrelament en la proximitat,
amb cadascun dels grups d’interès (agents econòmics i socials, grups polítics de
la ciutat, associacions sectorials i interlocutors amb lideratge social).

02. DADES DE CONTEXT I IMPACTE ACTUAL AL MERCAT DE TREBALL I TEIXIT
PRODUCTIU1
El Prat té una població de 64.674 persones (segons les dades del padró d'habitants a 12 de
març de 2019), i segueix els patrons generals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Les darreres xifres d’atur que ofereix l’Observatori del Baix Llobregat, a data de 8 de maig,
mostren un trencament amb la trajectòria positiva que es va iniciar anys enrere. L’impacte
sociolaboral del context del COVID-19 que va començar els seus efectes a final de març de
2020 i s’aguditza de forma conseqüent a l’abril. Sens dubte, el gran repte és revertir aquesta
situació i mantenir les dades d’ocupació al Prat. Així, respecte l’atur registrat, l’increment
interanual al mes de març va ser del 9,3 mentre que al mes d’abril va pujar al 22,8%. En xifres
netes, 304 persones es van incorporar a les llistes de l’atur durant el primer mes de
confinament, i el passat mes d’abril ja eren 385 persones les que causaven baixa del seu
compte de cotització (entre el febrer i l’abril de 2019, l’atur s’ha incrementat en 689 persones
més, que representa un 19,9% més). A data actual, al Prat la xifra total de persones
registrades a l’atur és de 4.151 persones.
A l’abril un total de 8.495 persones són demandants de feina, xifra que mostra un creixement
de les demandes del 102,1% respecte el febrer, amb 4.292 persones demandants
d’ocupació més (+102,5%, si ens remuntem a l’abril de 2019). Un augment que respon
essencialment al fet que les persones incloses en Expedients de Regulació Temporal
d’Ocupació (ERTOs) consten com a demandants, però evidentment no com persones
aturades registrades. De les 4.292 persones més inscrites com a demandants, 689
corresponen a atur registrat, 6 a altres col·lectius no ocupats i les altres 3.597 a la resta de
demandants, que aplega, entre d’altres el conjunt de demandants ocupats en que
s’encabeixen les persones del municipi afectades per ERTO. Podem dir que,
aproximadament, al voltant de 3.000 treballadors i treballadores del Prat estan afectades
per un expedient de regulació temporal.
Només per ampliar el focus, la taxa d’atur al Prat (13,4%) ha augmentat en 2,4 punts
percentuals respecte el febrer, en consonància amb el creixement registrat a la comarca i al
conjunt de Catalunya (+2,1 pp. en ambdós casos). Es troba per sobre de la mitjana del
conjunt de la comarca del Baix Llobregat (12,1%), de l’àmbit territorial metropolità (11,8%) i
és una mica més alta que la del conjunt de Catalunya (12,9%).
Tot i què les persones afectades per ERTOs no computin a efectes d’atur registrat, és
rellevant mostrar els efectes de la suspensió temporal de contractes al nostre municipi.
D’aquesta manera, al Prat s’han autoritzat un total de 657 expedients des que va començar
el confinament i fins l’1 de maig. D’aquests, 602 corresponen a ERTOs per causa de força
major i 55 ERTOs a causes diverses. Aquests expedients han afectat a 11.725 persones (10.196
1

Font: IDESCAT i Observatori del Mercat de Treball del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
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per ERTOs de causa major). Aquestes són persones que treballen al Prat, però no
necessàriament resideixen a la ciutat.
Per sectors, els més afectats són la indústria (3.955 persones), el transport (1.921), les activitats
sanitàries (1.602), el comerç (1.510 persones) i l’hostaleria (805 persones). També han notat
l’efecte de forma remarcable el sector de professions tècniques i les administratives (425
persones afectades).
Si revisem la composició sectorial de l’estructura econòmica del Prat de Llobregat
organitzant els sectors per l’impacte que poden rebre fruit de l’estat d’alarma i les mesures
de confinament, l’escenari general és d’una pèrdua de teixit empresarial i de llocs de treball,
que ja es registra a les xifres del primer trimestre de l’any, amb 206 empreses amb compte de
cotització menys que el darrer trimestre de 2019 (les empreses de comerç i hostaleria
acumulen el 44,2% de la davallada) i 551 llocs de treball menys, essent el transport (280 llocs
menys) i l’hostaleria (253 menys) els sectors més afectats.
A grans trets, la crisi del COVID-19 impacta de manera rellevant en l’activitat de 1.780
persones autònomes (el 62,9% del total), de 6.897 treballadors i treballadores per compte aliè
(27,8% del total) i 682 empreses (36,6% del total). A data actual es pot afirmar que, gairebé la
meitat del teixit productiu del municipi ha estat afectat pel COVID-19 de forma intensa.
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03. OBJECTIUS
La greu crisi sanitària provocada pel COVID-19 ha colpejat durament el teixit econòmic i
social de la ciutat i ha estat especialment cruel amb els sectors més fràgils i vulnerables de la
nostra societat. Aquesta situació, completament inèdita per qualsevol ajuntament, ens ha
obligat a aprendre i implementar de forma urgent totes aquelles mesures necessàries per
rescatar als ciutadans i ciutadanes del Prat en una primera fase de xoc i, alhora, explorar i
activar nous recursos per donar suport a les famílies.
En aquest sentit és destacable l’increment de les demandes detectades des de l’Àrea
d’Acció Social de l’Ajuntament durant el confinament dels mesos de març i abril. A tall
d’exemple, s’han dut a terme 789 intervencions adreçades a pal·liar situacions econòmiques
diverses i facilitar informacions de tràmits i ajuts diferents per compensar els canvis
econòmics de les famílies. Entre aquestes intervencions, assenyalar l’obertura de 70
expedients que afecten directament a l’empobriment de la renda per càpita individual fruit
de la caiguda de l’activitat econòmica: expedients de regulació de treball, professionals
donats d’alta en el règim d’autònoms amb ingressos insuficients, aflorament d’economies
submergides, etc.
No és la primera vegada que el Prat afronta una crisi que desplega els seus efectes també a
l’àmbit econòmic. Però sí certament, la situació tan extraordinària que s’està vivint obliga a
fer una revisió del model productiu de la ciutat, del model de governança de l’Ajuntament
respecte el teixit econòmic de la ciutat, així com el desplegament de mesures de xoc i de
reactivació econòmiques -aquestes a mig i a llarg termini- que orientin les línies del
desenvolupament econòmic del Prat cap a un model productiu sostenible i resilient.
En aquest sentit, mentre les mesures de contingència inicials han desplegat un suport
d’informació i assessorament a les empreses pratenques, així com a les persones
treballadores, autònoms, comerços i serveis, a través d’un dispositiu específic d’atenció des
del passat mes d’abril, al moment actual es fa imprescindible desplegar un pla de mesures
de xoc i reactivació que executin els objectius ja mencionats, i en especial:
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04. EIXOS D’ACTUACIÓ DE LES MESURES DE XOC I DE REACTIVACIÓ
L'Ajuntament del Prat ha reorganitzat recursos i té la voluntat de crear i/o reforçar nous
serveis per tal de garantir les necessitats bàsiques i facilitar la recuperació del teixit
socioeconòmic de la ciutat el més aviat possible, essent el Pacte Local per l’Ocupació i
l’Activitat Econòmica l’instrument responsable del seguiment i avaluació de les accions a
realitzar en el marc d’un nou Acord de Ciutat participat pels agents polítics, socials i
econòmics del municipi.
Aquesta voluntat de reconstrucció de la ciutat des del punt de vista del desenvolupament
econòmic com a generador d’una nova competitivitat territorial, es veurà reflectida en la
disposició d’un fons de contingència d’1 milió d’euros per atendre tant les necessitats
derivades de la situació com els nous programes d'ajut previstos en aquest Pla, amb el
compromís de que aquest import serà revisable segons l’evolució de les mesures i podria ser
ampliat en cas que fos necessari. Aquest milió se suma als 200.000 euros per fer costat al
teixit comercial i productiu local del fons de resposta inicial aprovat al ple municipal del mes
d’abril.
Així, de la interlocució constant entre l’Ajuntament del Prat i els agents econòmics i socials
del territori, s’han identificat diverses mesures d’actuació de diversa intensitat -totes elles
adreçades a minimitzar els impactes que la crisi sanitària ha deixat a la ciutat - i que poden
estructurar-se en els següents Eixos d’Intervenció:
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EIX 1. SERVEIS AL TEU COSTAT

Mesura de xoc i de reactivació a mig i llarg termini.

OFICINA
D’ATENCIÓ A
L’EMPRESA
(OAE)

L’OAE, neix tant per millorar la competitivitat de l’economia i del teixit empresarial
del Prat, del Baix Llobregat i de l’àrea metropolitana d’influència com per facilitar
la instal·lació d’empreses noves.
L’OAE aglutina, en un únic espai, un conjunt de serveis i recursos per respondre a les
necessitats de les empreses locals i internacionals. Ofereix assessorament
personalitzat sobre tot allò que estigui relacionat amb la constitució d’una empresa
nova, formes de finançament, cerca de talent, internacionalització empresarial i
tota la informació sobre tràmits municipals relacionats amb l’activitat empresarial.
El desenvolupament dels diferent serveis es realitzarà en col·laboració amb les
entitats empresarials del territori per tal de sumar esforços i reforçar-los amb tota
l’oferta disponible.

SERVEIS

01. Constitució d’Empreses: Informació, assessorament i tramitació telemàtica per
constituir una societat mercantil (societat limitada) i acompanyament per a donarse d’alta d’una activitat empresarial.
02. Transmissió empresarial: Assessorament personalitzat tant si ets un/a empresari/a
que vol cedir el seu negoci com si ets un/a emprenedor/a interessat/da en donar
continuïtat a una empresa ja existent. PROGRAMA REEMPRESA.
03. Assessorament a empreses, persones treballadores autònomes i organitzacions
d’Economia Social: Suport per a diagnosticar i definir accions de millora en diferents
àmbits de la gestió empresarial. I especialment respecte:
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹

Servei d’Orientació Jurídica per a persones treballadores autònomes i
petites empreses
Assessorament en gestió i estratègia empresarial
Plans de Digitalització per a microempreses i persones treballadores
autònomes
Assessorament en economia social i cooperativa
Assessorament per la igualtat
Acompanyament de suport per la mediació de lloguers comercials (Prat
Espais).
Acompanyament de suport per la millora de l’eficiència energètica
(Oficina d’Eficiència Energètica).

04. Finançament empresarial: Assessorament expert per aconseguir el finançament
que necessita la teva empresa. Informació sobre ajuts, subvencions i recursos
públics que hi ha a l’abast de les diverses administracions públiques, accés al
mercat bancari privat o altres fonts alternatives.
05. Informació i tràmits municipals: Disposició d’una finestreta d’informació,
assessorament i acompanyament sobre els principals tràmits municipals necessaris
per desenvolupar una activitat econòmica a la ciutat (plans d’usos, consultes
tècniques, consultes d’expedients oberts, transmissió de llicències, altres). Servei amb
cita prèvia.
06. Gestió del Talent: Serveis i recursos per a ajudar a les empreses a trobar el millor
talent i especialment:
‹
‹
‹
‹

Suport en la captació i fidelització del talent
Informació en matèria de contractació
Informació sobre polítiques retributives
Informació i gestió en bonificacions a la contractació (Subvencions per a
col·lectius amb especials dificultats d'inserció, Programes de foment de la
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contractació desenvolupats en col·laboració amb el SOC o altres AAPP).

07. Assessorament jurídic laboral per a persones de la ciutat, amb la col·laboració
dels sindicats del Baix Llobregat.
08. Localització: Assessorament en la recerca d'espais per instal·lar o expandir el teu
negoci al Prat, de forma coordinada amb el sector immobiliari de la nostra ciutat i
amb el suport de l’AMB, a l’OAE posa a disposició un Servei d’informació i
assessorament en la recerca d’espais per a empreses amb projectes d’expansió a la
ciutat i l’àrea metropolitana. Accés al servei amb cita prèvia.
09. Projectes de reinversió empresarial i internacionalització (mig/llarg termini).

€

‹

Actualment consta d’un equip tècnic de 3 persones, ampliable a 6 persones per
fer front al desplegament de mesures de xoc derivades COVID-19.



S’impulsarà la seva posada en funcionament amb recursos tècnics i de relació
transversal i governança amb altres àrees de l’Ajuntament a efectes d’eficàcia i
eficiència.
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EIX 2. IMPULSEM L’OCUPACIÓ

PLA PER A LA
REACTIVACIÓ DE
L’OCUPACIÓ

Amb l’objectiu d’impulsar la intermediació laboral -ofertes/demandes
laborals- del Servei Local d’Ocupació de manera àgil i eficient.
El Pla - elaborat per una consultoria externa i subvencionat pel SOC contemplarà:
01. La millora metodològica del dispositiu específic d’intermediació laboral.
02. El disseny de plataformes exprés per a l’ocupació i la inserció laboral.
03. La contractació de dos persones adreçades a reforçar el contactes
amb el teixit empresarial i agilitzar la intermediació laboral (subvenció
SOC), així com l’habilitació de les noves competències professionals.
04. La identificació d’empreses i sectors productius tractors i generadors
d’ocupació a la comarca. 1

1 Seguint el document “Estratègia Territorial del Baix Llobregat per al Desenvolupament Econòmic inclusiu i sostenible” aprovat pel Consell Econòmic i

Social del Baix Llobregat al març de 2019, s’estableixen com a sectors prioritaris a la comarca els següents: automoció, salut, serveis d’atenció a les
persones, turisme, agroalimentari, logística i distribució, aeroespacial, audiovisual, TIC, construcció, químic i farmacèutic, economia social i solidària,
comerç local, industria 4.0 i economia circular.

PROGRAMA DE SUPORT
A LA CONTRACTACIÓ

01. Subvencions a empreses per a la contractació de persones en situació
d’atur.


Procediment reglat amb requisits generals previstos a les bases
reguladores aprovades per l’Ajuntament del Prat al 2019 amb la
incorporació de les següents especificitats donada la situació COVID19:

‹

Les empreses beneficiàries no poden haver presentat un ERO els darrers
12 mesos.
En el cas que l’empresa beneficiària hagi presentat un ERTO, aquest
s’haurà d’haver aixecat al menys parcialment i caldrà que no hi hagi
cap treballador/a encara en situació d’ERTO amb el mateix perfil
professional de la nova persona contractada.
Modalitat de contractes temporals o indefinits: contractes de 6 mesos,
12 mesos o indefinits.
Subvenció màxima per a col·lectius vulnerables previstos a les bases
reguladores (aturats de llarga durada, dones, persones majors de 45
anys i joves menors de 29 anys) amb la nova inclusió de persones en
situació irregular i persones amb diversitat funcional.
En tots els casos, serà requisit necessari que la persona contractada porti
empadronada al municipi al menys 6 mesos.

‹

‹
‹

‹

Quantia de les subvencions:
 Contractació temporal de 6 mesos: 1.000€.
 Contractació temporal de 12 mesos: 2.000€
 Contractació temporal de 12 mesos de col·lectius vulnerables:
2.500€
 Transformació de contracte temporal a indefinit: 2.000€
 Transformació de contracte temporal a indefinit de col·lectius
vulnerables: 2.500€.
 Contractació indefinida: 4.000€
 Contractació indefinida de col·lectius vulnerables: 5.000€

02. Plans d’Ocupació d’Urgència Social (POUS): Contractació pública de
persones que necessiten un temps de cotització determinat a efectes
de l’accés a una prestació o subsidi públic. Programa transversal amb
Acció Social.
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03. Projecte JO PUC: Intermediació i inserció laboral de persones vulnerables
a partir de l’acompanyament a l’ocupabilitat (competències i habilitats
prelaborals). Programa transversal amb Acció Social.

04. Contractació pública directa de persones a través de Plans d’Ocupació
(PO) i suport a les mateixes per a la seva reincorporació posterior al
mercat de treball. Implica l’accés a línies específiques del Servei
d’Ocupació de Catalunya, Diputació de Barcelona i Àrea
Metropolitana de Barcelona.
Tots els programes contemplaran la perspectiva de gènere i posaran l’èmfasi en els col·lectius de
joves, majors de 45 anys (especialment majors de 55), persones aturades de llarga i molt llarga durada
i persones amb diversitat funcional.

‹
‹

€

‹
‹
‹

Pla per la Reactivació de l’Ocupació: 103.000€ (finançament extern del
SOC).
Subvencions a empreses per la contractació: 200.000€ revisables segons
evolució (recursos propis ja aprovats desembre 2019).
Plans d’Ocupació d’Urgència Social: 210.000€ revisables segons evolució
(recursos propis ja aprovats desembre 2019).
JO PUC: 135.000€ (recursos propis) ja aprovats desembre de 2019.
Plans Ocupació: Pendent la convocatòries corresponents.
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EIX 3. REACTIVEM LES NOSTRES EMPRESES

FINESTRA ÚNICA

En la línia de l’Eix 1, l’OAE es constitueix com la finestra única d’atenció i
acompanyament a les empreses de la ciutat (veure serveis OAE Eix 1)

(OAE)

FONS DE
REACTIVACIÓ
EMPRESARIAL

01. Ajut de 250 euros per a persones treballadores autònomes i microempreses
obligades al cessament de la seva activitat presencial degut als efectes del
Reial Decret 463/2020, de 14 de març de declaració de l’estat d’alarma,
amb local comercial obert al públic i que reobrin el negoci. L’ajut serà
complementari als ajuts del govern de l’Estat i la Comunitat Autònoma i té
per objectiu el suport a la represa de l’activitat.
Característiques:
‹

‹

‹

Subvenció a fons perdut i sense necessitat de justificació econòmica per a
persones autònomes i micropimes (empreses de menys de 10
treballadors/res) de l’àmbit del comerç i els serveis que desenvolupin la
seva activitat en un local comercial obert al públic amb atenció presencial
al client. En el cas de la restauració, no s’aplicarà el límit de 10
treballadors/es. No ho podran sol·licitar negocis que formin part d’una
cadena amb facturació superior al milió d’euros.
Podran sol·licitar-lo les persones autònomes que tinguin reconeguda la
prestació extraordinària per cessament de l’activitat per motiu de reducció
dels seus ingressos al menys en un 75% per la situació d’emergència
sanitària derivada del COVID-19, tot i no haver estat obligats al tancament
del local comercial, sempre que compleixen la resta de requisits.
El procediment d’atorgament serà reglat i caldrà que el beneficiari justifiqui
la reobertura del negoci aportant la notificació de l’aixecament total o
parcial de l’ERTO, quan procedeixi, o subsidiàriament, una declaració
responsable de reinici de l’activitat. Amb posterioritat, es podrà requerir
documentació addicional que demostri la represa de l’activitat.

02. Ajut de fins a 1.000€ per a persones autònomes, microempreses (menys de
10 treballadors/res) i activitats comercials, de restauració i de serveis
obligades al tancament de la seva activitat segons el Reial Decret
463/2020, de 14 de març de declaració de l’estat d’alarma per a despeses
d’adaptació a la represa de l’activitat (taxa de vetlladors i terrasses,
inversions, pagament de lloguer, despeses laborals, estudis de
reorganització dels espais de l’establiment, mesures sanitàries, sistemes de
protecció, projectes de digitalització o qualsevol altre concepte relacionat
amb l’adaptació de la seva activitat empresarial).
Característiques:
‹

‹

‹

Podran sol·licitar-lo persones autònomes, micropimes (empreses de menys
de 10 treballadors/res), comerç, restauració i serveis. En el cas de comerç,
restauració i serveis el límit de treballadors serà de 50 (petites empreses). No
ho podran sol·licitar negocis que formin part d'una cadena amb facturació
superior al milió d’euros.
També podran sol·licitar-lo les persones autònomes que tinguin reconeguda
la prestació extraordinària per cessament de l’activitat per motiu de
reducció dels seus ingressos al menys en un 75% per la situació
d’emergència sanitària derivada del COVID-19, tot i no haver estat obligats
al tancament de l’activitat, sempre que compleixen la resta de requisits.
El procediment serà reglat i caldrà justificar la subvenció mitjançant les
factures i documentació corresponents.

03. Suport econòmic per mantenir els contractes del personal existent 6 mesos
abans de la declaració de l’estat d’alarma.
‹
Mesura a desenvolupar en el marc dels projectes singulars subvencionat per
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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04. Suport a l’inici de nova activitat per a persones físiques o jurídiques que
inicien una nova activitat econòmica al municipi procedents d’una situació
d’atur (suport a l’emprenedoria: El Prat Emprèn):
‹
‹

Procediment reglat previst a les bases reguladores pròpies de l’Ajuntament
aprovades desembre de 2019.
Subvenció fins el 80% de les despeses justificades amb un màxim de 4.000€.

05. Ferm compromís de realitzar les compres menors municipals a empreses i
comerços locals per contribuir com a consumidors a la reactivació de
l’economia local. S’elaborarà un catàleg de proveïdors de la ciutat
socialment responsables amb criteris de compromís amb la igualtat de
gènere, el treball digne, la sostenibilitat i la responsabilitat social.
06. Campanyes de promoció del comerç i restauració locals per fomentar la
compra i el consum de proximitat.



OFICINA TÈCNICA PER
A LA REACTIVACIÓ
DELS POLÍGONS
D’ACTIVITAT
ECONÒMICA

Mesura de reactivació a mig/llarg termini amb el cofinançament de l’AMB
(projecte singular).

L’Oficina Tècnica tindrà per objectiu dissenyar un sistema de governança entre
l’Ajuntament i els polígons de la ciutat amb la finalitat de liderar i executar
projectes i inversions adreçats al seu impuls i modernització, a nous models
productius i, especialment, en els àmbits d’actuació de:
01.
02.
03.
04.
05.

Transició energètica.
Foment d’inversions productives generadores d’ocupació.
Mobilitat
Simbiosi industrial i cooperació entre les empreses
Responsabilitat Social Corporativa

El desenvolupament d’aquest programa es realitzarà en col·laboració amb les
entitats empresarials del territori.

‹
‹

€

‹
‹
‹
‹
‹

Ajut de 250€ : Dotarem una partida pressupostària per valor de 300.000€,
revisable segons evolució.
Ajut de 1.000€: Dotarem una partida pressupostària per valor de 700.000€,
revisable segons evolució.
Suport al manteniment de la contractació: Pendent de definició del
projecte en col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Recurs
extern de l’AMB (Projectes Singulars 2020-2023).
Suport a l’inici de nova activitat (El Prat Emprèn): Recursos propis ja aprovats
per valor de 190.000€, revisables segons evolució.
Foment de les compres menors a proveïdors locals: Sense dotació
específica.
Oficina Tècnica per la Reactivació Econòmica dels Polígons d’Activitat
Econòmica: Recurs extern de l’AMB (Projectes Singulars 2020-2023).
Mesura de reactivació addicional a valorar al darrer trimestre de 2020
segons evolució: Subvenció per al pagament d’interessos de microcrèdits
socials.
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EIX 4. PROFESSIONALITACIÓ I DIGITALITZACIÓ

FORMACIÓ ON LINE

Accés universal a activitats formatives en línia que permetin la millora de la
professionalització a persones en situació d’atur, persones treballadores,
persones autònomes, comerços i serveis en general.


EL PRAT COVID SAFE

SUPORT A
L’ACTUALITZACIÓ
D’EMPRESES I
COMERÇOS EN
VENDA DIGITAL

€

Conveni amb Barcelona Activa per accedir a més de 50 activitats
formatives en línia (Cibernarium).

01. Segell COVID SAFE: Formació i assessorament a punt de venda per a
comerç, restauració, serveis i persones treballadores autònomes per
adequar-se a les noves mesures d'higiene o adaptació a la normativa
vigent de l'estat d'alarma. Comunicació simplificada a través d’infografies i
cartells sobre mesures de seguretat. L’objectiu és el de facilitar el
compliment de la normativa i, a la vegada, donar confiança a la
ciutadania sobre el compliment dels protocols d’higiene i seguretat en el
procés de compra o consum.
02. Subministrament de kits d’EPIs de reinici d’activitat per als establiments
comercials, de restauració i serveis afectats pel tancament d’activitat arran
de la declaració de l’estat d’alarma. Acord de compra local amb
compromís de manteniment de condicions favorables durant la crisi COVID.

01. Creació i difusió d’una Xarxa de Comerços i Restaurants amb servei a
domicili. Directori de compres i consum de proximitat per al foment del
consum local a domicili.
02. Guia professionalitzadora i formació adreçada al comerç local i persones
autònomes sobre sistemes de venda online adreçats a incrementar la seva
competitivitat i reduir l’escletxa digital.
03. Marketplace: Conveni amb l’Associació de comerciants Prat Gran Comerç
per al desenvolupament d’un Marketplace de venda i promoció online de
tot el comerç, serveis i restauració del municipi que desitgi participar.
04. Darrera milla: Acord amb empreses locals de missatgeria per subvencionar
el 50% del cost del transport de darrera milla Prat-Prat durant 3 mesos per al
comerç local amb venda a domicili.



Recursos propis a partir del Fons de 200.000€ aprovat al Ple municipal d’abril
de 2020.

El Prat de Llobregat, 2 de juny de 2020
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