Informe de la Directora d'Àrea d'Igualtat, Drets Socials i Ciutat educadora per a la creació
d'un Fons de contingència per fer front als efectes del COVID-19

La crisis sanitària del COVID-19 té un impacte directe en el dia a dia dels ciutadans i ciutadanes
de la nostra població i, al mateix temps que està tenint un impacte directe en l'economia i en la
societat.
Un cop assumit això estem presenciant com dia a dia, durant les últimes setmanes, s'estan
adoptant per part de les diferents administracions, estatal, autonòmica i local, un ventall de
mesures d'àmbit econòmic i social que pretén actuar en diferents fronts: en primer lloc, com no pot
ser d'un altre manera, per lluitar contra la pandemia, treballant en l'adopció dels mecanismes
necessaris per contenir el nombre creixent de contagis i pel reforç dels serveis sanitaris,
assistencials i socials; en segon lloc, per donar suport a tots els ciutadans i ciutadanes, prestant
una especial atenció a aquelles persones en situació de vulnerabilitat; i, en tercer lloc, donant
suport a l'activitat econòmica que s'ha vist frenada precisament per la necessitat d'aturar a la
propagació del virus. Totes aquestes mesures persegueixen contenir la situació d'emergència
immediata a nivell conjuntural i que la crisi tingui el menor impacte estructural, un cop superada
aquesta situació excepcional.
Així, és evident que gran part d'aquestes mesures, tot i esser imprescindibles des del punt de vista
de contenció sanitària, tenen un efecte en l'activitat de les empreses, i, conseqüentment en
l'ocupació, que estan afectant la capacitat econòmica de gran part de les persones de la nostra
ciutat que es veuen així afectades, de forma directa o indirecta, per la crisi.
En aquest sentit ja tenim dades a nivell estatal que conformen que la crisi sanitària està afectant a
les xifres d'afiliació a la Seguretat Social que l'últim dia de març va perdre 833.979 cotitzants, vist
que l'estat d'alarma es declara a mitjans de febrer pensem que aquest paràmetre descriu millor la
realitat de l'estat d'alarma, ja que la mitjana mensual no reflecteix amb claredat l'impacte de
l'Covid-19 ja que se situa en 243.469 cotitzants menys que al febrer.
Les dades a nivell local també ens confirmen aquest empitjorament en quant a l'ocupació quan
ens anuncia una variació d'un 6,5% més d'atur respecte al mes anterior, un 4,9% més respecte al
març de 2019 i un creixement d'un 8,7% de les demandes d’ocupació més respecte al mes
anterior, un 5,7% respecte al mateix mes de l'any 2019.
Per altra banda, una part de les mesures sobre el mercat de treball preses durant la lluita contra el
COVID-19 ha estat la possibilitat de poder iniciar Expedients de Regulació Temporals de
l’Ocupació (ERTO) per tal que les empreses afectades en la seva activitat ordinària comptessin
amb un mecanisme temporal per no haver de suportar les càrregues salarials mentre durés d'estat
d'alarma. Aquest tipus d'expedients donen un respir a les empreses facilitant a la vegada que les
persones treballadores puguin accedir a les prestacions d'atur per obtenir ingressos corrents. Per
altra banda, cal tenir en compte que les persones afectades per aquesta mesura no es
comptabilitzen en la categoria d’atur registrat, es consideren demandes d’ocupació de persones
ocupades.
Les xifres facilitades pel SEPE en quant als ERTOS sol·licitats per les empreses amb centres de
treball situats a Sant Boi de Llobregat sumen una plantilla total de 1.533 treballadors/res, segons
les dades facilitades els ERTES a finals de març de 2020 afecten a un 4% d'aquesta plantilla.
Val a dir que aquesta xifra de demandes d’ocupació del mes de març pot no reflectir encara totes
les mesures de regulació d’ocupació tramitades o en procés de tramitació, fet pel qual caldrà
esperar als mesos d’abril i/o maig per quantificar-les millor i veure la seva evolució.
Ateses les dades actuals i el possible creixement de les mateixes, i la situació de necessitat
d'actuacions dins de l'àmbit d'actuació social, es considera necessari i oportú la creació d’un fons
de contingència per fer front als efectes del COVID-19, imprescindible per donar cobertura a la
ciutadania amb especial èmfasi a aquells que més ho necessiten. Per altra banda, el destí
d'aquest fons ha d'estar alineat amb les actuacions i mesures adoptades per la resta

d'administracions de forma que es garanteixi una gestió òptima i eficaç i eficient dels recursos
municipals que han d'estar destinats a aquelles famílies, essent afectades per la crisi del
coronavirus, han quedat excloses de les mesures econòmiques i socials de les altres
administracions competents.
Per altra banda, també es preveu destinar part dels fons a aquells casos que, tenint dret a altres
prestacions o ajuts, el retard en el pagament d'aquests suposa un greu problema de liquiditat
immediata per a les famílies, en aquest últim cas, els ajuts s'atorguen de forma condicionada i
hauran de ser retornats en el moment en que s'atorgui la prestació o ajut a la que es té dret
(prestacions d'atur, prestacions extraordinàries per fer front al COVID-19, etc...).
Així, amb els recursos que es pugui dotar aquest fons es finançaran les línies de suport a les
famílies i als col·lectius, que, afectats econòmicament per la pandèmia, acreditin una situació de
vulnerabilitat que no els permet fer front a les despeses necessàries per al manteniment de les
seves llars i no obtenen cobertura per la resta de línies d'ajuts i prestacions (disminució dels
ingressos laborals per disminució de les hores de treball, acomiadaments abans d'haver cotitzat el
mínim de 360 dies, etc...) . Aquest fons també, haurà de donar cobertura a les necessitats socials i
de recursos materials necessaris per fer front a la situació actual ( sanitària, d'atenció a col·lectius
vulnerables, de higiene i desinfecció, d'atenció psicològica, etc.
Es per els motius exposats que s'informa de la necessitat i idoneïtat pel que fa a la creació
d'un fons de contingència per fer front als efectes del COVID-19
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