
PLA DE GOVERN 2015-2019 DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

Prioritzarem l’ocupació de la població de Celrà i treballarem per l’emprenedoria i pel desenvolupament local en col·laboració amb els 
municipis veïns, procurant impulsar el cooperativisme i la responsabilitat social de les empreses. Continuarem treballant colze a 
colze amb els comerços i empreses del municipi, fomentant la compra de proximitat. 

 

OBJECTIU GENERAL 1: FOMENTAR L’OCUPACIÓ I DONAR SUPORT A LES PERSONES EN ATUR 

Objectiu específic 1.A: Gestionar polítiques actives d’ocupació 

Actuacions concretes:  

a) Dinamitzar la borsa de treball municipal, prioritzant els celranencs i les celranenques en la incorporació a empreses establertes al municipi 

b) Transformar l’Àrea de Promoció Econòmica per fer-la més efectiva i dinàmica 

Objectiu específic 1.B: Acompanyar les persones aturades en la recerca de feina 

Actuacions concretes:  

a) Oferir cursos pràctics (elaboració del currículum, ús de les TIC, com afrontar entrevistes…) 

b) Oferir programes de formació ocupacional amb la finalitat de cobrir les necessitats que es detectin en els diferents sectors generadors d’ocupació 

c) Potenciar les actuacions, a través de programes, que fomentin l'ocupació dels joves del municipi 

 

OBJECTIU GENERAL 2: COL·LABORAR AMB EL TEIXIT EMPRESARIAL I DONAR SUPORT A L’EMPRENEDORIA  

Objectiu específic 2.A: Millorar i potenciar la col·laboració amb el teixit empresarial 

Actuacions concretes:  

a) Establir un calendari anual de visites i seguiment de totes les empreses situades a Celrà, per conèixer les seves necessitats, perspectives, ofertes 
laborals, necessitats formatives… 

b) Donar suport i col·laborar amb noves iniciatives empresarials que ajudin a diversificar l’àmbit econòmic i laboral del poble 

c) Mantenir un cens de les parcel·les sense activitat del polígon per posar a disposició de les empreses que vulguin instal·lar-se al municipi 

d) Mantenir el règim de lloguer a baix preu de les naus industrials municipals a través de concurs públic 

e) Col·laborar amb l’Associació d’Empresaris i Propietaris del Polígon Industrial de Celrà per tal de dinamitzar la zona industrial del poble 

f) Realitzar les gestions necessàries per tal de resoldre l'adequació del carrer Ter, la capacitat de la depuradora i la senyalització del polígon industrial 

Objectiu específic 2.B: Donar suport a l’emprenedoria 

Actuacions concretes: 
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a) Assessorar i acompanyar l’emprenedoria des de la gestació de la idea fins a la seva constitució 

b) Crear un espai municipal de cotreball (coworking) per fomentar la col·laboració entre professionals de diferents àmbits compartint recursos. Estudiar 
la seva ubicació en el local de Promoció Econòmica 

 

OBJECTIU GENERAL 3: IMPULSAR EL COOPERATIVISME I L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 

Objectiu específic 3.A: Fomentar la difusió i el creixement de l’economia cooperativa, social i solidària 

Actuacions concretes:  

a) Col·laborar en la creació de noves cooperatives amb valors socials i ajudar-les a l’hora de buscar finançament per començar 

b) Estudiar l’adhesió al programa Municipi Cooperatiu, impulsat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 

c) Realitzar accions de difusió i conscienciació entorn de l’economia social i solidària 

d) Continuar la col·laboració amb altres municipis catalans per crear una xarxa de municipis per l’economia social i solidària 

e) Sensibilitzar les empreses del poble respecte dels principis de la responsabilitat social corporativa així com dels avantatges que comporta la seva 
aplicació 

 

OBJECTIU GENERAL 4: IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT LOCAL I LA DINAMITZACIÓ TERRITORIAL  

Objectiu específic 4.A: Impulsar el desenvolupament local 

Actuacions concretes:  

a) Continuar impulsant el Pla de desenvolupament estratègic de la Llera del Ter, treballant amb els municipis dels voltants per crear sinergies positives 
en tota la zona 

b) Organitzar una consulta per redefinir l’espai actual del mercat setmanal, pels seus problemes d’accessibilitat, i decidir la idoneïtat o no de traslladar-
lo a la plaça Catalunya 

c) Continuar donant suport al Mercat de Reciclatge i Brocanters i promoure que els visitants coneguin el patrimoni i l’oferta cultural del municipi 

Objectiu específic 4.B: Crear un centre de dinamització territorial que vinculi tots els elements del patrimoni local 

a) Treballar conjuntament amb els diversos agents del territori per reunir en un espai visitable i dinamitzador de l'economia local els elements del 
patrimoni local: el Ter, les Gavarres, els forns de calç, les mines, els refugis antiaeris del camp d’aviació, les edificacions històriques, etc. 

b) Estudiar la seva ubicació a la torre Desvern, i desenvolupar-hi activitats econòmiques, culturals i pedagògiques: lloguer de material esportiu, 
gastronomia local, sales d’exposicions i conferències… 
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OBJECTIU GENERAL 5: DONAR SUPORT AL COMERÇ LOCAL 

Objectiu específic 5.A: Potenciar el comerç local  

Actuacions concretes:  

a) Continuar donant suport a l’Associació de Comerciants de Celrà i a les activitats que organitzen (Fira del Comerç de Celrà, promocions…) 

b) Mantenir l’actual acció política transversal per afavorir el comerç: descomptes del Carnet Jove, sorteig d’entrades mitjançant el comerç local… 

c) Continuar oferint cursos formatius, d’innovació i renovació dels comerços 

d) Revisar la normativa legal referent a terrasses 

 


