RESUM EXECUTIU DE SEGUIMENT DE L’ACORD SOCIAL PER SANT JOAN DESPÍ 2016

DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I IGUALTAT
HABITATGE
Segons la problemàtica de la família, els Serveis Socials Bàsics, les deriven
recursos d’assessorament i mediació.

a diferents

Casos atesos pel SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA el
2016

69 consultes
16 relacionades amb habitatge

Casos atesos pel SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN
DEUTES DE L’HABITATGE el 2016

11 casos

Problemàtiques ateses d’habitatge fins noviembre 2016

382

Ajuts d’Urgència Social TRAMITATS (lloguers, pagament de places
residencials d’urgència, pagament de pensions, hotels)
Ajuts de lloguer tramitats per l’Oficina Local d’Habitatge i Borsa de Mediació
(lloguer just)

212

Ajuts tramitats d'especial urgència de la Generalitat de Catalunya

51

Número d'expedients tramitats al registre de sol·licitants d'habitatge de Sant
Joan Despí

174

Informes socials que acompanyen la Llei 24/2015 de 29 de juliol:

130

SUPORT A LES ACTIVITATS DE DONES
Dones becades als Tallers de Dones curs 2015-2016

3

SUPORT A LES NECESSITATS BÀSIQUES
Ajuts per pobresa energètica
tramitats el 2016

723

Més de 55.000 €

Ajuts per l’habitatge (lloguer,
hipoteques)

92

Més de 23.000 €

Vals Alimentació

430 famílies

Més de 18.000 €

Ajuts per subsistència bàsica
(inclou ajuts per material escolar i
despeses vàries)

112

Més de 25.000 €

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
Podem dir que les beques per l’atenció a l’infància i adolescència cobreixen les necessitats de
la població que presenta més fragilitat i risc social.
Beques menjador Activitats d’estiu 2016
(Casals infantil i joves)

133 infants i adolescents

Beques Casals d’Estiu i Colònies estiu 2016

235 infants i adolescents

Beques per activitats fora de l’horari escolar
2016

275 infants i adolescents

Ajuts individuals
garantida al 100%

beca

189

Ajuts Individuals Menjador becats amb beca
garantida al 50%

166

Total infants becats d’infantil, primària i
secundària

355

Exempcions de la quota de les Escoles
Bressol Municipals

16 infants

Beques: Ajuts Individuals Menjador Escoles
Bressol curs 2015-2016

37 infants

Menjador

amb

TAULA DE COORDINACIÓ DE NECESSITATS BÀSIQUES I ENTITATS
A la Taula hi participen les entitats socials del municipi que són Creu Roja, Càritas, Solidança,
Església Evangèlica i Ajuntament de Sant Joan Despí, a més, aquestes entitats realitzen
accions contra la pobresa i projectes d’inclusió social.
Reunions de la Taula de Coordinació de
Necessitats Bàsiques l’any 2016

6

Entitats i Empreses que han participat en
Campanyes 2016

-LAMIRSA (aliments)
-AAVV Les Planes (Projecte mercats)
-AAVV Eixample (Projecte mercats)
-Gallina Blanca
-Poliesportius municipals (aliments)
-Ball carnestoltes (Aliments i electrodomèstics)
-Centres escolars
-Ball de la gent gran (Ajuntament)
-Recepció Festa Major
-Panera solidaria
-Treballadors/es d’Invent-Farma
-Comissió Solidaritat Festes del Carme
(electrodomèstics Solidança)

Projecte de Distribució de Menjar cuinat
(excedent del Menjador Escolar de l’Espai,
aquest trimestre s’han adherit altres
menjadors escolars)

Ofereix 10 lots d’alimentació cuinats, a
diferents famílies derivades des dels serveis
socials bàsics

Donacions a la Taula de Coordinació de
Necessitats Bàsiques 2016

-Donació de l'empresa LAMIRSA (en menjar)
-Donació AAVV Les Planes (en diners pel
projecte mercat)
-Donació AAVV Eixample (en diners pel
projecte
mercat+fons
electrodomèstics
solidança)
-Donació Treballadors i treballadores de
Solidança (en menjar)
-Donació Gallina Blanca (en menjar)

-Donació Poliesportius municipals (en menjar)
-Donació part recaptació ball carnestoltes (en
diners a entitat per comprar menjar)
-Donacions centres escolars, etc
-Donació empresa AC MUTUAL (en menjar)
-Donació ball de la gent gran (en menjar)
Projecte Menjar fresc als Mercats
Municipals. Durant el 2016 s’han destinat els
diners recollits a les darreres campanyes
realitzades per l’AAVV Les Planes i AAVV
Eixample.
Import econòmic destinat: 2.690 euros
Número de vals descompte de 5 euros: 538

FORMACIÓ EDUCATIVA COMPLEMENTÀRIA
Centre Obert de Fusteria, equipament socio educatiu per joves. El Projecte Avança 1 es
realitza en coordinació amb els centres de secundària i el projecte de Temps Lliure es realitza
fora de l’horari escolar. Aquest any s’ha fet un casal d’Estiu per als joves en el que han
participat 15 joves.
Projecte Avança 1curs 2015-2016

11 nois

Projecte Avança 2 curs 2015-2016

10 nois

Projecte Temps Lliure 2015-2016

19 nois

GENT GRAN
El Servei d’Atenció a Domicili està atenent a 164 persones, es tracta d’un servei de prestació
obligatòria i disposen del servei de teleassistència 515 llars del municipi.
Projecte Servei Complementari d’Ajut a
Domicili 2016

20 persones beneficiàries

Projecte Servei suport a la neteja de la llar
2016

34 persones beneficiàries

Projecte Compartint Taula (àpat diari a
Residència SOPHOS)

4 persones beneficiàries

Projecte Beques Menjador Gent Gran

3 persones beneficiàries

Arranjament d’habitatges

15 persones beneficiàries

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I FOMENT DE L’OCUPACIÓ
POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ PER A COL·LECTIUS PRIORITARIS
Programa Joves per l’ocupació (Desembre 2015 a Octubre 2016) – Resultats parcials als
10 mesos del programa.
Indicadors totals
Participants totals
41
Alumnes inserits laboralment
24
Alumnes que han fet pràctiques en empresa
35
A la finalització del programa continuen la formació reglada
9
Per mòduls
Especialitat
Iniciació a la cuina
Activitats auxiliars de magatzem
Iniciació a feines auxiliars en vivers, jardins i
centres de jardineria
Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil
Total
Especialitat
Iniciació a la cuina
Activitats auxiliars de magatzem
Iniciació a feines auxiliars en vivers, jardins i
centres de jardineria
Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil
Total
Especialitat
Iniciació a la cuina
Activitats auxiliars de magatzem
Iniciació a feines auxiliars en vivers, jardins i
centres de jardineria
Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil
Total
Especialitat
Iniciació a la cuina
Activitats auxiliars de magatzem
Iniciació a feines auxiliars en vivers, jardins i
centres de jardineria
Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil
Total

Nombre alumnes participants
10
11
09
08
38
Nombre
d’alumnes
practiques en empresa

que

finalitzen
8
8
8
8
32

Nombre d’alumnes que han trobat feina
durant el programa
6
7
5
6
24
Nombre d’alumnes que continuen la
formació reglada
4
2
1
2
9

Programa TREBALL I FORMACIÓ PANP 2015 ( execució any 2016)
• Especialitat formativa / contractació: Operacions auxiliars de serveis
administratius i generals. Auxiliars administratives.
• Nombre de participants: 8
• Col.lectiu destinatari: Persones aturades no perceptores de prestacions i que
no tenen dret a percebre d’altres prestacions, sense formació reglada en l’àrea
administrativa però amb experiència en l’àrea administrativa

Programa TREBALL I FORMACIÓ RMI 2015 ( execució any 2016)
• Especialitat formativa / contractació: Conserges
• Nombre de participants: 7
• Col·lectiu destinatari: Persones perceptores de la RMI (Homes i dones) amb
prioritat per als usuaris/es mes vulnerables.

Programa TREBALL I FORMACIÓ PANP 2016 ( execució any 2017). Inici desembre 2016
• Especialitat formativa / contractació: Operacions auxiliars de serveis
administratius i generals. Auxiliars administratives.
• Nombre de participants: 8 (7 contractes 6 mesos, 1 contracte d’any)
• Col.lectiu destinatari: Persones aturades no perceptores de prestacions i que
no tenen dret a percebre d’altres prestacions, sense formació reglada en l’àrea
administrativa però amb experiència en l’àrea administrativa

Programa TREBALL I FORMACIÓ RMI 2015 ( execució any 2016)
• Especialitat formativa / contractació: Conserges / neteja via publica
• Nombre de participants: 7 (6 contractes 6 mesos i 1 contracte d’any)
• Col·lectiu destinatari: Persones perceptores de la RMI (Homes i dones) amb
prioritat per als usuaris/es mes vulnerables.

PROGRAMES PLANS D’OCUPACIÓ 2016
Resum execució plans d’ocupació 2016
Programa
2015
AMB
17
DIBA
45
AJUNTAMENT
42
SOC BARRIS
15
Work Experience i Joves al nadal
55
SOC Contracte de joves en
0
pràctiques (6 mesos)
Total
174

2016
23
25
35
15
57
10
165

FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ
Programa de suport a la contractació de persones desocupades de Sant Joan Despí 2016
Actualment hi ha 5 processos de contractació en tràmit que reuneixen tots els requisits detallats
a les bases reguladores publicades al BOPB. Les empreses participants han de contractar
persones desocupades de Sant Joan Despí per un període de 6 mesos, podent rebre un ajut
màxim de 2.500€.
Programa Update 2016
Cinc tallers conjunts: Networking, sessió grupal de coaching ocupacional, marca personal, coworking.
Sessions de coaching individual: 15 tutories individuals.
Nombre de participants: 23
Sessions grupals: 6 (coaching grupal, dinàmiques de grup i de selecció, competències, recerca
de feina...)
Resultats (programa que finalitza en desembre):
Programa estiu actiu

El programa pretén reforçar la vinculació entre les empreses de la ciutat i proveïdores de
serveis a la ciutat i d’altres durant la temporada d’estiu, tenint en compte que en aquest període
es concentren un determinat tipus d’ofertes de treball.
Els resultats estan integrats a la gestió d’ofertes, però podem extreure’n el següent volum: 20
llocs de treball que han requerit de personal de: Neteja i recollida residus, jardineria, agents
cívics, dependents i personal per a l’hostaleria.
Gestió d’ofertes de treball
Gestió d’ofertes de treball 2016 (dades parcials fins al 30/10/2016)
Número Ofertes Gestionades: 129
Llocs de treball oferts: 303
Llocs de treball coberts: 241 (taxa de cobertura del 79,60%)
Gestió d’ofertes de treball 2015 ( dades a 31/12/2015)
Número Ofertes gestiones:164
Llocs de treball oferts: 370
Llocs de treball coberts: 287 (taxa de cobertura del 77,6%)
Orientació i atenció a l’usuari
Orientació i atenció a l’usuari
Comparativa
Assessorament individual (1’5 h)
2n Assessorament individual
tècniques recerca feina (1’5 h)
Sessions grupals orientació (4 h)
Sessions
grupals
tècniques
recerca feina (4 h)
Seguiments voluntari presencials
(15-30 min) i sistemàtic (telèfon)
Sessions informatives (acollida)
1,30 minuts

2012

2013

2014

2015

2016
(gener a
octubre)

138

307

401

441

259

10

52

486

704

623

5

13

23

14

18

12

99

61

1.157

1.263

2.088

3.017

1.748

42

43

36

Càpsules formatives per a usuaris del Club de Feina 2016
S’han desenvolupat un total de 15 càpsules en les que han participat 81persones.
Indicadors utilització del club de feina 2016
Total usuaris (gener a octubre 2016)
Total assistències (gener a octubre 2016)
Mitjana diària d’assistència

308 persones
3.350 assistències
50 persones

FORMACIÓ OCUPACIONAL I TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL
Alumnes acollits en pràctiques a l’Ajuntament:
S’han acollit a 11 alumnes en convenis de pràctiques. (Educació, Informàtica, Joventut i
Prevenció Riscos)
El programa Work experience ha ofert una experiència laboral d’estiu a joves estudiants en
diversos departaments municipals. Alhora, han rebut formació comuna envers el funcionament
de l’administració municipal.

Formació ocupacional
FOAP 2015 (execució curs 2015-2016)
Anglès gestió comercial
220h / 1a edició (Feb-Maig’16)
Finalitzen amb
Alumnes
aprofitament
15
8

Insercions
laborals*
12

---

---

Insercions
laborals*
2

---

---

Anglès gestió comercial
220hores / 2a edició (Maig-Jul’16)
Finalitzen amb
Alumnes
aprofitament
15
14

C.P. Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria
650h: Form. Professionalitzadora (550h)+ Form. Complement.(20h)+ Mòdul pràctiques (80h)
Certificat de professionalitat
Finalitzen amb
Insercions
Pràctiques no
Proposta
Alumnes
aprofitament
laborals*
laborals
Certificat
13
10
3
9
9
+1 Exempció CP

C.P. Operacions auxiliars i serveis administratius i generals
450h: Form. Professionalitzadora (390h)+ Form. Complement.(20h)+ Mòdul pràctiques (40h)
Certificat de professionalitat
Finalitzen amb
Insercions
Pràctiques no
Proposta
Alumnes
aprofitament
laborals*
laborals
Certificat
17
11
7
11
10
+1 Compl. itinerari

C.P. Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
470h: Form. Professionalitzadora (370h)+ Form. Complement. (20h)+ Mòdul pràctiques (80h)
Certificat de professionalitat
Finalitzen amb
Insercions
Pràctiques no
Proposta
Alumnes
aprofitament
laborals*
laborals
Certificat
17
13
10
13
12
+1 b.m.

C.P. Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals
250h: Form. Professionalitzadora (150h)+ Form. Complement.(20h)+ Mòdul pràctiques (80h)
Certificat de professionalitat
Finalitzen amb
Insercions
Pràctiques no
Proposta
Alumnes
aprofitament
laborals*
laborals
Certificat
15
15
8
15
15

Subtotal: Accions formatives sense obtenció certificat
Alumnes
30

Finalitzen amb
aprofitament
22

Insercions
laborals*
14

---

---

Subtotal: Accions formatives amb obtenció Cert. Prof.
Alumnes
62

Finalitzen amb
aprofitament
49

Insercions
laborals*
28

Pràctiques no
laborals
48

Proposta
Certificat
46

Insercions
laborals*
42

Pràctiques no
laborals
48

Proposta
Certificat
46

TOTAL Accions Formatives
Alumnes
92

Finalitzen amb
aprofitament
71

* Insercions laborals registrades en l’alumnat (amb o sense baixa del curs)

Cursos formació ocupacional execució 2016-2017
( aprovats en desembre SOC-Convocatòria FOAP 2016)
15 Alumnes per curs
5 Certificats de Professionalitat
Inici desembre 2016
•
•
•
•
•
•
•

Activitats administratives en la relació amb el client (CP nivell 2)
Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (CP nivell 1)
Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria (CP nivell 3)
Anglès (A2)
Anglès: Gestió Comercial
Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (CP nivell 2)
Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals (CP nivell 1)

ACCIONS FORMATIVES PER A COMERÇOS I EMPRESES I FOMENT DE
L’EMPRENEDORIA
CURS

HORES

ASSISTENCIA

VALORACIO

01. CONEIX WORDPRESS
02. ATREVEIX-TE A EMPRENDRE
SI VOLS POTS
03. IMATGE PERSONAL 360º CLAU
PER AL TEU EXIT EMPRENEDOR
04. RENDIMENT PERSONAL. La
capacitat de transformar el
coneixement en talent
05. TWITTER PER A
PROFESSIONALS I EMPRESES
06. EVOLUCIONA LES IDEES
PENSANT EN CLAU DE MODEL DE
NEGOCI
07. L'EMPRESA SOCIAL UNA EINA
INNOVADORA PER A RESOLDRE
NECESSITATS SOCIALS
08. TÈCNIQUES EXITOSES PER
VENDRE ELS TEUS PRODUCTES
O SERVEIS
09. ATREVEIX-TE A EMPRENDRE
SI VOLS POTS
TOTAL

3

20

8,89

4

18

9,50

4

10

8,78

12

15

9,45

3

16

8,88

6

9

9,25

4

6

8,50

20

13

9,45

4
60

12
119

9,58
9,19

Programa Be an entrepreneur 2016 -2017
El programa s’allargarà de l’octubre de 2016 al Gener de 2017. Hi participaran un total de 4
grups de l’ESO, 1 de batxillerat i 2 grups de cicles formatius de grau superior. En total, el
programa es desenvoluparà per a 7 grups del total de centres de secundària de la ciutat.
2015 / 2016
7 grups x 25 alumnes / mitjana
175

2016 / 2017
10 grups x 25 alumnes / mitjana
250

Reforç del servei d’acompanyament a la creació d’empreses
- Conveni per al Projecte supramunicipal CLSE 2016 amb previsió de continuïtat per a
l’optimització de serveis a les empreses dels municipis de Sant Joan Despí, Sant Feliu
de Llobregat i Sant Just Desvern.

-

Conveni per al Projecte conjunt 2016 de participar activament en el programa
Catalunya Emprèn conjuntament amb Sant Feliu de Llobregat.

Indicadors de serveis a persones emprenedores
2015

2016 *
(fins al novembre)

Persones ateses
Serveis d’informació i orientació
Serveis d’assessorament
Plans d’empresa assessorats
Plans d’empresa finalitzats
Empreses creades
Nombre de llocs de treball creats
Nombre d’empreses creades instal.lades
als vivers municipals

124
110
41
33
18
35
45
3

93
89
37
29
15
25
28
2

Servei P.A.E. punt atenció emprenedor:
El punt PAE permet realitzar, per mitjans telemàtics, els tràmits de constitució i la posada en
marxa de les formes jurídiques següents:
-

Societat limitada SL
Societat limitada nova empresa SLNE
Treballadors/es autònoms

Nombre d’altes realitzades des del setembre:
SL’s
1

Empresari/a Individual
( autònom/a)
1

TOTAL
2

PAE FONTSANTA
Programa de suport per a la millora d’infraestructures i competitivitat dels polígons
industrials i àrees d’activitat econòmica metropolitanes
En el marc d’aquest programa han estat aprovats per part de l’AMB els ajuts sol.licitats per les
empreses que s’hi ha volgut acollir i l’Ajuntament de Sant Joan Despí, que han presentat el
projecte de manera concertada.
Els 23 projectes d'iniciativa privada i suport municipal presentats al voltant de la millora del
polígon industrial de la Fontsanta a Sant Joan Despí, una iniciativa conjunta de col·laboració
públic-privada que rebrà 240.000 euros de subvenció.
Programes de suport a la innovació, la consolidació i el creixement empresarial
- Accelera el Creixement (4a. edició). Dues empreses de Sant Joan Despí han participat
en la darrera edició.
- Reempresa (Col·laboració amb PIMEC – DIBA)
- Signatura del conveni de col·laboració amb Associació Innobaix (Octubre de 2014)
o Start-up training: Una empresa de recent creació del Centre d’Empreses
Fontsanta hi està participant.

ACCIONS DE DINAMITZACIÓ I SUPORT COMERCIAL
Nova imatge comerç Sant Joan Despí
Amb l’objectiu que els diferents públics puguin identificar amb facilitat el conjunt d’accions que
formen part del Pla de suport comercial i que comparteixen l’objectiu d’impulsar el comerç

Creació de la imatge gràfica i el lema que s’aplicarà als elements de comunicació utilitzats en el
conjunt d’accions que recull el Pla.
VIU el comerç de Sant Joan Despí
APROP SJD: Plataforma web i APP – Portal d’ofertes, informació de ciutat, foment del consum
intern al comerç urbà de la ciutat. Avancem en la CO-gestió de la dinamització comercial amb
una implicació directe de cadascun dels establiments a través de diferents rols d’accés.
Firadespí 2016 el 1 d’octubre al Barri Centre
Participants a firadespí: 70 comerços
Participants a la firatapa: 23 restaurants i bars del barri Centre
Participants a la firavins: 13 expositors bodegues
Participants a la desfilada de moda: 14 comerços moda (ulleres, moda tèxtil, sabates...)
Espai Foodieslab (Mercat Municipal del Centre)
S’hi programen diversos tallers de curta durada els divendres a la tarda i els dissabtes als
matins amb l’objectiu de dinamitzar aquest espai municipal de comerç de proximitat. S’han
programat 31 tallers de curta durada al llarg d’aquest any 2016 .
Així com els cursos de cuina de llarga durada que organitza l’escola d’art de Sant Joan Despí i
que es porten a terme les tardes de dimarts a dijous a l’espai Foodieslab.
Al llarg de 10 matins dels mes de novembre també s’hi ha dut a terme la part pràctica de cuina
del curs ocupacional en l’àmbit professional d’ajudant de cuina.
Ruta de la tapa de Festa Major 2016 (Juny)
Establiments participants: 59
Total tapes: 22.975
Total butlletes vàlides de votació: 1.680 + 135 butlletes sense votació
Total volum de negoci: 22.975 x 2,5€ = 57.437,50€
Campanya dinamització mercats 2016:
- Bustiada a tota la població d’un desplegable informatiu amb fotografies i informació de
totes les parades i dels horaris dels mercats municipals de Sant Joan Despí .
- Repartiment de bosses reutilitzables a les persones usuàries dels mercats municipals
(cada dos vals de compra es lliurava una bossa).
- Formació en Marxandatge específica per als/les paradistes dels mercats municipals:
s’han fet dos tallers presencials de dos hores cadascú i assessorament individualitzat
d’1 a hora a cada parada participant. Hi ha participat un total de 12 parades (5 del MM
de les Planes i 7 del MM del bari Centre)
OPEN NIGHT. Divendres 1 de juliol de 20 a 24h al barri Centre i Barri de les Planes
S’organitza la II Edició de l’Open Night (La nit blanca del comerç!) el primer dia de les rebaixes
d’estiu. Les botigues participants restaran obertes fins a les 24h amb promocions i ofertes
especials. També hi participen restaurants i bars així com els dos mercats municipals (del barri
Centre i barri de les Planes) amb una Nit de Degustació.
Els carrers dels eixos comercials de les Planes i del barri Centre estan dinamitzats amb bandes
de música en directe i DJ a les places del Carme i de l’Ermita respectivament.
I comerços de zones de fora de l’eix comercial tenen el seu espai en els “street market” del
barri Centre i de les Planes.
Hi participen 54 comerços + 12 en “Street Market” ( 41 barri Centre, 25 barri Planes)
Hi participen 30 bars i restaurants (17 barri Centre + 13 barri Planes)
Subvencions noves obertures comerços
Segons l’anunci al BOPB del dia 7 de març de 2016 es presenten les BASES PARTICULARS
PER SOL·LICITAR I ATORGAR SUBVENCIONS A LA TAXA D’OBERTURA
D’ESTABLIMENTS DEL MUNICIPI PER L’ANY 2016.
S’han presentat 9 comerços als quals se’ls atorgarà l’esmentada subvenció.
Formació per a comerços 2016.
Taller 3h APARADORS DE PRIMAVERA-ESTIU
Taller 3h APARADORS DE TARDOR-HIVERN

Taller MÉS VENDES! 4h
Curs ANGLÈS COMERÇ 20h
Curs BÀSIC D’INTERNET I XARXES SOCIALS PER A COMERÇOS

20h

Projecte d’auditories TIC
S’ha portat a terme una prova pilot d’assessorament i acompanyament in situ (en els propis
establiments) als comerços de la ciutat per tal d’ajudar-los a posicionar-se en el món virtual.
Han participat 10 comerços de la ciutat que han rebut 20 hores d’atenció individualitzada
cadascú per part d’una experta en matèria de noves tecnologies.
Carnaval 2016
Campanya de dinamització comercial en col·laboració amb d’altres esdeveniments de ciutat
comés el Carnaval. Amb l'arribada de sa majestat Despítoltes els comerciants reparteixen xecs
per a un sorteig que es celebra el dimecres de cendra coincidint amb la festa del judici final sa
majestat. El sorteig de 100, 200 i 300€ per gastar als comerços de Comerç Despí i els vals per
participar-hi els reparteixen els mateixos establiments al llarg de la setmana de Carnestoltes
per compres mínimes de 5€. En total es repartiran 30.000 vals.
Campanya de nadal: Realització de l’acte d’encesa de la il·luminació nadalenca al barri Centre
i al barri de Les Planes i distribució dels materials de difusió i promoció del comerç local a tots
els establiments comercials del municipi. Difusió d’ofertes comercials a través de l’aplicació
mòbil i el portal APROP SJD.
Campanya de dinamització de locals buits:
Vinilització de 5 locals comercials buits del barri de les Planes per tal de fer-ne publicitat de la
seva disponibilitat i així puguin ser vistos i ocupats en breu per alguna persona interessada.
Condicionament d’un local comercial buit amb l’objectiu de difondre’n la seva disponibilitat tot
aprofitant per dinamitzar l’eix comercial de les Planes en les dates nadalenques doncs al seu
interior s’hi duran a terme activitats variades com: tast de vins, tallers nadalencs...
Tiquets descompte aparcament zona blava
El comerç local pot comprar tiquets de pagament de la zona blava d’1€ per regalar a la
clientela. L’import que el comerç haurà de pagar per cadascún d’aquest tiquets és de 0,5€.
Les targetes es poden usar en totes les màquines de pagament de la zona blava de Sant Joan
Despí.

