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L'Ajuntament dissenya un pla de reactivació econòmica amb més de 80 mesures
L'Ajuntament ha presentat aquest dimarts el pla de
reactivació econòmica per pal·liar els efectes de la Covid-19 en
el teixit empresarial i comercial de la ciutat. El pla està format
per 86 mesures que està previst que s'apliquin durant els
propers 12 mesos amb un pressupost de més de 2,5 milions
d'euros. La redacció de les mesures s'ha treballat amb el
suport de les associacions del municipi que han participat en
les sessions de treball amb els tècnics del consistori. L'estudi
realitzat al maig sobre l'estimació de l'impacte del coronavirus
en el PIB i l'ocupació ha estat el punt de partida per dissenyar
el pla, que es desplega en 10 eixos estratègics.

De les més de 80 mesures recollides al pla, 32 ja han estat executades amb un pressupost d'1,1 milions d'euros.
Entre les accions més destacades hi ha l'increment de la partida pressupostària de promoció i suport al comerç,
la creació d'una línia de suport per a la tramitació dels ERTO, l'impuls a la digitalització dels comerços i la
posada en marxa de l'anella verda de mobilitat.
La tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Empresa i Comerç, Elena Vila, ha explicat que
aquest pla és el 'full de ruta' i la materialització de tota la feina feta i consensuada amb els agents econòmics de
la ciutat. Vila ha defensat que el teixit empresarial i comercial és 'el motor de la ciutat' i que hi destinaran 'tots
els esforços'.
Vila també ha anunciat que el consistori impulsarà un projecte de xecs de compra que arribaran a totes les
famílies santcugatenques amb l'objectiu d'incentivar el consum local i així donar suport al teixit comercial del
municipi. Precisament el ple va aprovar aquest dilluns la modificació pressupostària per dotar el projecte de
600.000 euros, i ara el govern espera poder aprovar les bases de la mesura al ple municipal de setembre.
Elena Vila: Sempre defensarem que el teixit econòmic també és el motor de Sant Cugat. Per això els
esforços també han anat a donar suport al teixit econòmic.
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