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PLA LOCAL DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ I LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA   
2014                                                      
 
 
La situació de crisi econòmica en els darrers anys ha afectat a la majoria de sectors 
productius i a la població en general. La situació d'atur perllongada en el temps de 
molts dels ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu, alhora que les dificultats amb que es 
troba el teixit econòmic local per generar nous llocs de treball tenen un greu efecte en  
les persones i les empreses. 
 
Des del 2007, any d’inici de la crisi, Sant Feliu ha vist augmentat el nombre de 
persones en situació d’atur en més del doble, de 1.591 s’ha passat aquest mes de 
gener a 3.716 persones en situació d’atur que suposa un increment del 133%, i la taxa 
d’atur ha passat del 7,4% al 16,4%.  Fet que ha incrementat el nombre de les famílies 
amb dificultats econòmiques, de les persones en risc d’exclusió i d’altres 
problemàtiques socials i de qualitat de vida. 
 
En relació, al teixit empresarial, de 1.210 centres de cotització en el 2007 s’ha passat a 
finals del 2013 a 978, això suposa un 19% menys de centres. Des de finals del 2007 
fins al 2013 en el sector industrial s’han perdut 64 centres de cotització en nombres 
absoluts i 1.643 (56%) llocs de treball a Sant Feliu. Pel que fa a autònoms s’ha passat 
de 2.883 al 2007 a  2.566 a finals del 2013, es a dir un 11% menys d’inscrits en la 
RETA. 
 
L’activitat industrial de Sant Feliu està diversificada, però és significatiu el pes de la 
metal·lúrgia per quantitat i el de les indústries químiques–farmacèutiques per la 
grandària. Coexisteixen empreses d’alta tecnologia i dimensions relativament 
importants, amb empreses i tallers de dimensions reduïdes.  
 
El sector serveis està representat principalment pel comerç al detall, l’hostaleria, el 
transport, el comerç a l’engròs, i activitats de serveis empresarials diverses. És 
actualment un dels puntals de la creació de noves empreses, ja que un volum 
important dels projectes de persones emprenedores estan relacionats amb el comerç, 
les noves tecnologies, l’oci, la restauració, el transport, el medi ambient, i els serveis 
personals i a les empreses 
 
A causa de la crisi, un important nombre d'autònoms, comerços i pimes han hagut de 
cessar la seva activitat, amb el greu impacte que això suposa per a l'ocupació i la 
sostenibilitat del teixit econòmic. Pimes i Micropimes troben dificultats per accedir al 
finançament, per incrementar la comercialització degut a la frenada del consum, per 
conservar i crear llocs de treball i en definitiva per mantenir-se i créixer. 
 
Tenint en compte aquesta situació és del tot necessari  planificar estratègicament les 
accions de suport a les empreses en general, i especialment a les de serveis pel seu 
dinamisme i capacitat emprenedora, sense obviar l’important substrat industrial del 
territori. 
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L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat davant d'aquesta situació i en el marc de 
Mesa pel Desenvolupament Econòmic i la Cohesió Social, promou el Pla local de 
foment de l’ocupació i la reactivació econòmica amb l'objectiu d'incentivar la creació 
d'ocupació i reactivar l'activitat econòmica.  
 
Aquest Pla es realitza seguint les propostes treballades per la Mesa amb la voluntat de 
treballar conjuntament en la diagnosi, la concertació de mesures i el seguiment de les 
accions, amb els agents socials i econòmics del territori, amb la finalitat d’activar 
l’economia local, afavorir la sortida de la crisi, estimular la cohesió social i, fer 
sostenible i competitiva l'economia local. 
 
S’acorda cooperar i donar suport a la implementació del Pla que estableix els objectius 
següents: 
 

• Fomentar l’ocupació dels treballadors i treballadores en situació d’atur i afavorir 
la millora de les seves competències professionals i ocupabilitat.  

 
• Donar suport a les persones emprenedores en el inici de la seva activitat 

autònoma a la localitat.  
 

• Afavorir que les microempreses i PIMEs de la ciutat contractin a persones en 
situació d’atur. 

 
El Pla comptarà amb els recursos financers de 1.133.501,24 euros, que s'aplicaran en 
les diferents mesures de la següent forma: 
 
1) Foment de l'ocupació 
 
1.1.- Plans d’ocupació 
 
El pressupost total assignat en aquesta línia és de 833.501,24 euros , amb el 
cofinançament de l’AMB per un import de 378.240€, de la Diputació de Barcelona per 
un import de 175.235,96 i per l’ajuntament en 280.025,28€. 
 
L’ajuntament contractarà persones en situació d'atur amb especials dificultats per 
afavorir la igualtat d'oportunitats en l’accés al mercat laboral i realitzar tasques 
d’interès social  per a la comunitat. La posada en marxa es farà en dues fases de sis 
mesos cadascuna. 
 
Es preveu la realització de tres projectes de plans d’ocupació amb la contractació d’un 
total de 87 contractes amb una durada de 6 mesos. 
 
El primer projecte suposarà la contractació de 39 persones en el període d’abril a 
setembre.  
 
1.2.- Ajut econòmic a les empreses per a la contractació de persones en situació 
d'atur.  
 
El pressupost total assignat en aquesta línia és de 200.000,00 euros . 
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Aquests ajuts estan adreçats a les micro i PIME locals que contractin durant sis mesos 
a persones del municipi en situació d’atur, fins a un màxim de 3.000€ (*500€ / mes) per 
jornada completa,  més 1.500€ per a les pròrrogues de sis mesos més. 
 
Es preveu que aquesta mesura suposi la formalització de més de 60 contractes. 
 
 (*) Quantitat calculada en base a la suma del 50% del Salari Mínim Interprofessional i del import promig 
del 50% de la quota de la Seguretat Social durant aquest període. 
 
 
2) Reactivació de l'activitat econòmica 
 
El pressupost total assignat en aquesta línia és de 100.000,00 euros.  
 
Són ajuts econòmics a les persones emprenedores que es constitueixin en 
treballadors/es autònoms per a la posada en marxa d’una activitat empresarial o 
professional al municipi. 
 
L’ajut màxim serà de 2.000€ per a cada persona emprenedora que es doni d’alta en la 
RETA a partir de l’aprovació de les Bases. 
 
Es preveu que les subvencions puguin arribar a un total de 50 autònoms. 
 
Per a les línies 1.2 i 2 s’han d’aprovar les Bases que regulin l’atorgament dels ajuts. 
 
 
El seguiment de la implementació de les accions objecte d'aquest Acord es realitzarà 
en la Comissió de seguiment del Pla local de foment de l’ocupació i la reactivació 
econòmica, en el marc de la Mesa pel Desenvolupament Econòmic i la Cohesió Social. 
 
 
 

 
 
 

Sant Feliu de Llobregat, 12 de febrer de 2014. 
 


