Per treballar millor
Si bé els Ajuntaments no tenim competències prou definides ni prou recursos per a
intervenir en els grans temes del desenvolupament econòmic, el que fem des de la
proximitat real al territori és reivindicar a les administracions superiors el seu suport
per al foment de la promoció econòmica.

Ocupació
El treball és un dret social de primer ordre i no sempre està garantit. Els Ajuntaments
hem d’intervenir des del nostre àmbit per tal de dinamitzar el municipi i generar noves
oportunitats de negoci i de treball, donant suport a la innovació tecnològica i a les
noves formes d’ocupació.









Mantindrem un contacte permanent amb les empreses locals per tal
d’incentivar la contractació del seu personal a través de la borsa de treball de
l’Ajuntament.
Ens acollirem a tots els plans d’ocupació locals que ofereixi qualsevol
administració, potenciant especialment llocs de treball per a dones i col·lectius
més vulnerables.
Crearem nous ajuts i mesures per als autònoms i nous emprenedors/es per tal
de facilitar la posada en marxa de la seva activitat.
Potenciarem la comunicació en xarxa del sector comercial i empresarial per tal
de crear sinèrgies de treball.
Promourem l’economia col·laborativa, circular, l’empresa social i les pràctiques
econòmiques alternatives.
Donarem suport a accions de producció, distribució i difusió de la innovació
(networking, workshops, etc.)

Comerç i turisme
El comerç i el turisme són elements que configuren part de l’ànima social, cultural i
econòmica de les nostres viles. El nostre model es basa en el comerç de proximitat i en
la promoció de valors de sostenibilitat, mediambientals i socials.



Farem més campanyes de promoció interna i externa del comerç, restauració i
serveis, donant a conèixer els nostres productes autòctons.
Afavorirem eines i recursos per a la millora i la innovació del comerç local
(formació i assessorament especialitzat).









Donarem suport a l’establiment del comerç electrònic com a nova forma
d’oportunitat de negoci.
Mantindrem una estreta col·laboració amb el comerç de proximitat i
fomentarem l’associacionisme i el treball conjunt entre ells.
Aprofitant l’entorn natural, implementarem un pla transversal de turisme rural
i rutes naturals que generi sinèrgies que beneficiïn diferents sectors locals, com
la restauració, el comerç o els serveis.
Donarem a conèixer el patrimoni local, fent difusió a les xarxes i mitjans de
comunicació de masses.
Farem promoció de les festes i fires locals tant a dins com a fora del municipi.
Encarregarem un estudi de viabilitat sobre possibles usos de la Masia del Mas
Mimó, per tal de garantir una activitat relacionada amb l’entorn natural i amb
el turisme.

