
 
 
 

 
 
 

tmp6369492176908120769.doc 
 

Departament: SECRETARIA GENERAL 
Número d’expedient: MOCI2020000018 
Número de registre: X2020003375 
Assumpte: Moció de Junta de Portaveus de Pacte de Ciutat (MOCI2020000018) 

 
PROPOSTA D’ACORD 
 
El Consistori de Sant Feliu de Llobregat se suma al reconeixement als treballadors i 
treballadores anònims que han prestat i segueixen prestant servei per a que molts 
altres puguin quedar-se a casa, contribuint així a aturar el més aviat possible la crisi 
sanitària sense precedents a la que ens enfrontem. 
 
La pandèmia del coronavirus ha impactat contra el nostre dia a dia amb duresa. Ha 
estat gràcies als serveis essencials que el cop s’ha pogut suportar: els serveis 
sanitaris, assistencials, els de seguretat, el sector de l’alimentació, del transport de 
productes de primera necessitat, neteja pública, serveis funeraris, etc; i tots aquells 
treballadors i treballadores de l’àmbit social que durant aquesta etapa del confinament 
han seguit treballant dia a dia. Tasques que més que mai s’han convertit en bàsiques 
per a tots i totes nosaltres.  
 
És important, doncs, reconèixer i agrair la seva feina. Esperem recuperar la normalitat 
el més aviat possible i poder recuperar-nos d'aquesta crisi sanitària, social, humana i 
econòmica.  
 
Per fer-ho, el Consistori proposa un Pacte per Sant Feliu, com a eina de treball i de 
consens per poder aportar solucions a les noves necessitats i als nous reptes sorgits 
arrel la crisi de la Covid-19. Sant Feliu s'enfronta al repte de fer front a una crisi, 
econòmica i social; però a diferència de les altes crisis viscudes, aquesta per la seva 
excepcionalitat té una proporció que encara no podem calcular. 
  
Mai fins ara, havíem viscut una aturada de l'economia d'aquestes dimensions, mai fins 
ara havíem viscut un confinament i un posterior desconfinament, i mai fins ara havíem 
viscut tantes incerteses sobre el futur més immediat. 
 
Aquest Pacte ha de ser un instrument útil per sortir d’aquesta crisi sense deixar ningú 
enrere, i per reactivar l’economia de la ciutat. A més, som conscients que la crisi 
també posarà a prova la capacitat inclusiva de la nostra ciutat en aspectes crítics com 
l’accés a l’habitatge, fer front a les despeses energètiques o la renda garantida de 
ciutadania. Si amb persones autònomes i pimes hem d’arribar a la individualització de 
les solucions, els col·lectius més vulnerables han de tenir també el seu pla de suport i 
acompanyament i sentir l’empara de la comunitat en una situació encara més difícil de 
la que tenien abans de la COVID-19.  
 
El Pacte de ciutat vol aglutinar totes les forces polítiques amb representació municipal, 
i la representació dels agents econòmics i socials de la ciutat. Un gran Pacte per 
treballar conjuntament en les solucions que el moment requereix, repensant i 
redimensionant col·lectivament les acciones previstes en el Pla d’Actuació (PAM) i en 
el Pla d’Inversions del Mandat (PIM), que estaven pendents d’aprovació; per 
reorientar-les adaptant-les a les noves necessitats arran de la crisi del coronavirus. 
 
Ens trobem en un escenari on encara no estan concretades les condicions i requisits 
de l’aplicació de romanents, regla de despesa i reposició d’efectius. Per tant, el 
Pressupost 2020 s’haurà d’ajustar per garantir els programes que s’hagin prioritzat en 
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el context d’emergència front la pandèmia i fins acabar l’any (entre d’altres: 
reforçament de l’activitat educativa i cultural d’estiu, manteniment equipaments 
municipals oberts a l’estiu, menjadors, centres cívics, línies d’ajudes a comerç i 
empresa, plans d’ocupació, reforç del SAD, alimentació i garanties de 
subministraments, ajudes d'emergència, ajudes a lloguers, increment de les mesures 
de neteja i desinfecció d’edificis, parcs i mobiliari urbà...); sempre tenint en compte 
que també caldrà revisar i ajustar la previsió d'ingressos del pressupost, a causa de 
l’impacte de la COVID-19, que també ha provocat una disminució de la recaptació 
tributària.  
 
Finalment, a mesura que avancem en el calendari, caldrà plantejar-se com queden els 
instruments fiscals i pressupostaris de cara al 2021.  
 
Per tot allò exposat, el Ple Municipal de Sant Feliu de Llobregat acorda:  
 
1.Posar en marxa un gran Pacte se Ciutat amb els següents objectius: 
 
• Garantir i adaptar les finances municipals a la nova normalitat i en base a les noves 
prioritats que es derivin de la crisi de la Covid-19. 
 
• Reimpulsar la ciutat a nivell socioeconòmic i cívic, per tal que Sant Feliu superi la 
situació generada per la crisi.  
 
• Avançar amb criteris d’equitat i justícia social, per no deixar a ningú enrere. 
 
• Construir un model de ciutat que reforci la salut i les cures. 
 
• Vetllar per una ciutat més sostenible, més habitable i més cohesionada. 
 
• Tenir cura dels efectes que la crisi de la Covid-19 pugui generar en l’espai públic i 
els seus usos. 
 
• Liderar la col·laboració amb el sector privat, posant en valor al conjunt d’actors 
polítics i socioeconòmics en la reactivació i recuperació de la ciutat, a través del 
compromís, l’acord, la co-responsabilitat i els objectius comuns. 
 
• Mantenir l’impuls i la col·laboració institucional en l’àmbit comarcal i metropolità.  
 
  
2. Pacte de Ciutat comptarà amb la següent representació en el seu 
Plenari/Taula:  
 
Aquest conjunt de mesures cal concretar-les amb un procés el més obert possible i 
comptant amb tots els agents del municipi i els consells de participació constituïts del 
corresponent àmbit, per tal de formular les propostes de reconstrucció social i 
econòmica; amb la següent composició fins a un total de 24 membres:  
 
2 Alcaldessa i primer tinent d’alcaldia 
1 Presidenta àrea Drets de ciutadania i serveis socials 
1 Regidora de promoció econòmica 
1 Regidora de comerç 
6 Portaveus dels grups municipals 
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2 Representants dels sindicats (CCOO, UGT) 
2 Representants de PIMEC i Aepla  
2 Representants del comerç local 
2 Representants entitats socials  
1 Representant salut comunitària  
1 Representant de les entitats esportives 
1 Representant de les entitats culturals 
1 Representant de la comunitat educativa 
1 Representant sostenibilitat 
  
3. Aquest Pacte tindrà la següent temporalització:  
  
El Pacte ha de tenir un horitzó de mig termini. Per poder desenvolupar les mesures 
principals, per atendre els acords més immediats, per consolidar actuacions i per 
monitoritzar resultats.  
 
Tenint tot això en compte, es considera que 18 mesos pot ser un marc temporal 
raonable per al desenvolupament del pacte. És a dir, es definiria un horitzó de 
vigència fins al desembre de l’any 2021. 
 
 

 


