Transparència

IDENTIFICACIÓ
Regidoria
Hisenda, Promoció i
Desenvolupament Econòmic

Àrea
Comerç i Emprenedoria
Promoció Econòmica Indústria

INTRODUCCIÓ
Tenim com a objectiu treballar per a la millora del funcionament actual de la
dinàmica econòmica i cultural del municipi i, conseqüentment, del teixit productiu
(empreses, professionals, comerç de proximitat, emprenedors, mercat i serveis) que
permeti millorar el seu nivell d’atractiu i de competitivitat, així com de qualitat de
vida dels seus habitants i la projecció supralocal de la Garriga
QUINS SERVEIS OFERIM?
Serveis per al comerç / mercat / fires
- Dinamització comercial: treballar per a la millora contínua del centre
comercial urbà (CCU), amb la finalitat de millorar la competitivitat dels
establiments comercials del municipi
- Assessorament personalitzat i campanyes informatives al sector comercial
- Col·laboració en el desenvolupament del pla de dinamització de les
associacions de comerciants
- Professionalització del sector: Activitats de formació específiques
- Guia d’establiments comercials
- Gestió del mercat setmanal
- Organització de fires: Organització d’activitats comercials en format de fires
per promocionar el comerç local i el municipi.
Serveis atenció i suport emprenedoria
- Informació i orientació a les persones emprenedores en aspectes relacionats
amb la creació i posada en marxa d’un negoci: tràmits, forma jurídica,
finançament, ajuts, normatives
- Assessorament en l’anàlisi de viabilitat del projecte empresarial: el pla
d’empresa
- Acompanyament en tot el procés de creació de l’empresa
- Pla de formació específica en gestió empresarial i reforçant la creació de
vincles amb altres emprenedors i empreses
- Promoure la sensibilització a emprendre programant seminaris de generació
d’idees i altres entorn a l’idea de negoci i autoocupació
Serveis de suport empresarial
- Atenció consultes empreses
- Prospecció d’empreses per conèixer la realitat actual del nostre municipi
- Formació contínua empresarial en matèries transversals i generals
- Informació d’ajuts i subvencions
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-

Guia d’empreses locals

CANALS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS
Tots els tràmits es poden realitzar a l’OAC es poden consultar a www.lagarriga.cat on
trobareu informació detallada de la documentació necessària per a la seva tramitació i
dels canals pels quals es pot fer cada tràmit: presencial, telèfon, fax, correu postal o per
Internet, a través de l’aplicatiu e-tram
(https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6
B76E636E84F11358.asp?codent=089)

També s’atenen consultes presencialment amb cita prèvia.

COMPROMISOS
 A QUÈ ENS COMPROMETEM?
-

Donar informació precisa i entenedora als agents econòmics en els àmbits que
puguin afavorir el seu desenvolupament
Fomentar la participació de les empreses, comerços, serveis i emprenedors a
les activitats formatives
Afavorir la realització d’activitats de dinamització comercial donant suport
amb la convocatòria de subvencions
Planificar i executar accions de dinamització per impulsar el teixit comercial
de la ciutat
Garantir l’accessibilitat de tots els nostres serveis orientats al teixit productiu
del municipi
Establir acords i col·laboracions amb altres entitats per realitzar projectes de
promoció
Donar suport a les persones que tenen una idea de negoci assessorant-les i
treballar per tal que puguin reflexionar sobre la viabilitat dels seus projectes.

 COM MESUREM ELS COMPROMISOS?
-

Nombre d’accions de formació realitzades
Nombre de persones participants en les accions formatives realitzades
Enquestes valoració cursos formació i altres activitats
Nombre d’activitats de dinamització comercial realitzades al municipi
Nombre d’establiments atesos
Nombre d’establiments participants en accions de promoció
Indicadores cercles comparació fires Diputació Barcelona
Nombre de comunicacions realitzades
Nombre de persones ateses en temes d’emprenedoria
Nombre d’empreses creades
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ON SOM?
Adreça: Plaça de l’església, 2
Telèfon: 93 860 52 94
Correu-e genèric: promoció@ajlagarriga.cat
Horari: de 8 a 15h de dl a dv, de 16,30 a 19h dl
RESPONSABLES
Responsable polític: Lluís Marco, Jordi Pubill
Correu-e: llmarco@ajlagarriga.cat, jpubill@ajlagarriga.cat
Responsable tècnic/a: Núria Blancher
Correu-e: nblancher@ajlagarriga.cat
NORMATIVA APLICABLE
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