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Comissió de revitalització econòmica 
 
Cal repensar col·lectivament les prioritats per a la reactivació econòmica de la ciutat, 
per adaptar-les a la nova realitat post-covid, avançant sempre des d'una perspectiva 
d'equitat i justícia social, prioritzant iniciatives com les línies d'ajudes a comerç i 
empresa, o la creació d’ocupació, entre d'altres. 
 
La nova realitat també ha posat de manifest la necessitat d’adaptar de manera 
innovadora i amb tecnologies al nostre abast, el teixit comercial i de restauració, que 
ha quedat fortament marcat per les restriccions i normes de salut pública.  
 
I cal fer-ho amb una mirada amb perspectiva de gènere, que tingui en compte els 
diversos col·lectius de la nostra ciutat (Persones amb Discapacitats i Diversitat 
Funcional, Joventut, Ciutadania de Procedències Diverses i Gent Gran).  
 
La missió d’aquesta comissió és aportar mesures suplementàries de suport per a la 
revitalització econòmica i d’alleugeriment dels efectes de la crisi en l’economia local. 
 
Aquestes mesures s’hauran de concretar en un interval de 3 a 7 propostes per 
comissió. 
 
Àmbits de treball de la comissió: 
 

 Fiscalitat  

 Solidaritat 

 Consum 

 Activitat Econòmica 

 Cooperativisme 

 Ocupació 

 Activitats 

 Comerç  

 Turisme 
 
Objectius de la comissió: 
 

 Reimpulsar els sectors econòmics de la ciutat a nivell socioeconòmic i cívic, 
perquè Sant Feliu superi la situació generada per la crisi. 

 

 Acompanyar als sectors econòmics en la reconversió organitzativa i tecnològica 
per adaptar-se a les noves condicions sanitàries i als nous models 
socioeconòmics. 

 

 Gestionar la col·laboració amb el sector privat, posant en valor el conjunt d’actors 
politics i socioeconòmics en la reactivació i recuperació de la ciutat, a través del 
compromís, l’acord, la corresponsabilitat i els objectius comuns. 
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 Promoure el foment de la producció i el consum de productes de proximitat. 
 

 Potenciar els recursos per la formalització i l’accés al finançament de les 
microempreses, que aportin valor afegit.  

 

Situació actual:  

El mes de maig s'ha tancat a Sant Feliu amb 2.415 persones sense feina, que 
representa una taxa d'atur al municipi del 10,2%. En relació amb el maig de 2019, hi 
ha 592 persones aturades més. 
 
A data 1 de maig a Sant Feliu s’havien iniciat 425 expedients de regulació amb 2.858 
persones afectades.  
 
Respecte al teixit comercial, el 58’8% (509) dels 865 establiments comercials de Sant 
Feliu van haver d’aturar totalment la seva activitat, davant la declaració de l’estat 
d’alarma. El 18’8% (162) va patir una aturada parcial.  
 

 Què hem fet des de l’Ajuntament?  

 
Aquestes són les mesures econòmiques i fiscals que s’han dut a terme per a pal·liar, 
primer l’emergència i després iniciar el camí de la reconstrucció:  
 
https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=35377  
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