El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i en la seva representació el regidor senyor
Albert Sala i Martínez presenta al proper ple la següent proposta de MOCIÓ PER LA CREACIÓ
D’UN DINAMITZADOR / DINAMITZADORA COMERCIAL LOCAL.

L’activitat comercial esdevé un eix estratègic en la configuració dels municipis, tant per l’ocupació i
l’activitat econòmica que genera com per la seva capacitat d’articular els municipis i crear un model
de convivència, seguretat i civisme.
El comerç urbà genera, a més, altres serveis complementaris: oci, cultura, turisme..., que fan del
centre comercial urbà el punt de trobada del municipi, un espai per a la relació humana més enllà de
l’intercanvi estrictament comercial i que el configura com a tret diferencial de la cultura i forma de la
vida de la nostra societat i, concretament, del model de vida dels pobles mediterranis.
Cisis econòmiques com l’actual han de portar als municipis a passar a l’acció per donar respostes a
la situació d’atur creixent, debilitat econòmica i la sempre necessària innovació en el comerç i la
petita i mitjana empresa.
Dades del mes de setembre de 2013 proporcionades per l’Observatori del Desenvolupament Local
del Consell Comarcal del Maresme informen que Sant Andreu de Llavaneres compta amb 596
persones aturades, 419 d’aquestes provenen del sector Serveis, 89 del sector industrial, 57 del
sector de la construcció, i 10 del sector agrícola.
El comerç al detall té un paper essencial en el desenvolupament dels municipis, no sols per l’activitat
econòmica que genera, sinó per la creació d’ocupació que suposa i pel servei que presta al conjunt
dels consumidors i les consumidores. L’Institut d’Estudis Econòmics i Socials de Catalunya
(IDESCAT) indica que el sector serveis representa un 70% del total de l’ocupació del municipi, i un
15% de la població ocupada es dedica a la venta al detall. Aquest fet es deu a la naturalesa
residencial del nostre poble, a la mancança d’un Polígon d’Activitat Econòmica, i al poc
desenvolupament dels establiments hotelers al poble.
Amb la creació de la figura del Dinamitzador / Dinamitzadora Comrecial Local, els comerciants locals
comptarien amb un assessorament experimentat per:
a) Posicionar el negoci.

b) Millorar la gestió d’estocs.
c) Resoldre dubtes de gestió econòmica i financera.
d) Aconsellar en la gestió de la comunicació, la publicitat i el disseny d’aparadors.
e) La capacitació d’habilitats per a la venda.

f) Informar sobre la normativa que afecta al sector comercial.
g) Facilitar els processos de successió a l’epresa familiar.
h) Potenciar l’associacionisme entre els botiguers i comerciants locals.
.
Atès que la creació de la figura del Dinamitzador Comercial Local milloraria la competitivitat, les
capacitats i el dinamisme comercial a Sant Andreu de Llavaneres.
És per això que el nostre grup municipal demana al ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres l’adopció dels següents ACORDS:
Primer, dotar el pressupost municipal d’una partida pressupostaria per a la creació d’una plaça
laboral de Tècnic de Desenvolupament Econòmic Local per a fer les funcions de Dinamitzador /
Dinamitzadora Comercial Local.
Segon, iniciar el procés de contractació d’un Dinamitzador / Dinamitzadora Comercial Local durant
el primer trimestre de 2014, per un període mínim de dos anys.
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