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ANNEX 2: OCUPACIÓ
El desenvolupament econòmic i social per aconseguir una millor qualitat de vida de les persones 
és un dels principals objectius que es fixa Esquerra a l’ajuntament. Al segle XXI els esforços de 
les administracions s’han de centrar en facilitar la transformació de l’economia tradicional en una 
economia del coneixement i sostenible, entenent que la sostenibilitat és una gran oportunitat de 
transformació i d’innovació per a la majoria d’empreses. És en aquest sentit que l’ajuntament que 
Esquerra treballarà, promourà  polítiques de dinamització de les activitats econòmiques del municipi, 
tot estimulant els sectors emprenedors i l’ocupació.

- Col·laborar en l’establiment de canals de 
comunicació entre els centres educatius, les 
empreses i les administracions per tal d’ajustar 
l’oferta de formació professional a les necessitats 
locals del mercat de treball. Crear els òrgans 
consultius i de participació social que puguin 
vertebrar aquesta comunicació.

- Vetllar per la formació i la inserció laboral de les 
persones desocupades, amb especial atenció 
als col·lectius amb risc d’exclusió social, i també 
d’aquells que tenen una integració més difícil al 
mercat laboral, joves, dones, majors de 45 anys.

- Establir que la borsa de treball municipal sigui de 
fàcil accés —operativa telemàticament, mitjançant 
la pàgina web de l’ajuntament— a què puguin 
accedir ocupadors i demandants d’ocupació.

- Crear el Club de la Feina, un espai físic assistit 
per un/a tècnic/a competent i destinat als 
demandants d’ocupació, amb els recursos 
necessaris per facilitar que tothom pugui assolir 
i escollir adequadament el lloc de treball: 
ordinador, impressora, correu electrònic, models 
de currículums, publicacions especialitzades —
ofertes/demandes—, informació de cursos de 
formació ocupacional, accés a pàgines web 
d’ocupació, etc.

- Treballar per la recol·locació de persones que 
perdin la feina per processos de tancament o 
deslocalització d’empreses que es pugui produir a 
Cervelló. En aquest mateix sentit, en les possibles 
negociacions de noves implantacions o trasllats 
d’empreses al poble, es vetllarà perquè les 
plusvàlues derivades de la possible requalificació 
de terrenys industrials no siguin mai un incentiu 
al tancament o la deslocalització de la mateixa 
empresa.

- Treballar conjuntament amb els pobles veïns com 
Vallirana, Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei... a 
l’hora de planificar i dur a terme actuacions en el 
propi municipi per tal de garantir la millor eficiència 
possible dels recursos públics que s’hi destinen.

- Promoure el coneixement i la relació entre les 
empreses del mateix municipi de Cervelló i les dels 
municipis veïns, com a via per generar sinèrgies i 
projectes conjunts.

- Crear un espai de «Noves Experiències 
Empresarials», en què les empreses que 
s’implanten al municipi es puguin donar a conèixer 
a la resta d’empreses ja existents i a la ciutadania 
en general.

-  Promoure el voluntariat entre sèniors prejubilats i 
jubilats, amb bagatge professional, per a fer tutories 
per a persones emprenedores i recercadores de 
treball.

- Adaptar la formació que s’ofereixi des del municipi 
amb les competències necessàries per cobrir les 
vacants de les empreses locals.

- Generar sòl industrial propi en bones condicions 
i utilitzar mesures d’atracció de noves inversions. 
Potenciar la creació d’empreses cooperatives i 
amb finalitats socials.

- Liderar la implantació de l’administració 
electrònica així com agilitar i simplificar els tràmits 
municipals en l’obertura de nous negocis. Facilitar 
la transmissió familiar de l’activitat empresarial.

- Incentivar i facilitar la incorporació de les empreses 
a les noves tecnologies. Contribuir a la creació de 
referents empresarials innovadors i dinamitzadors 
de l’economia local impulsant la nova indústria del 
coneixement.
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AGRAÏMENTS

Per elaborar aquest programa electoral han intervingut molts veïns de Cervelló que han fet arribar les 
seves propostes i, a tots ells, els volem donar les gràcies, així com també als especialistes que han inter-
vingut en l’elaboració de les diferents àrees del programa:

Grup de Joves de Cervelló
Club Petanca Cervelló

Associació de la Dona de Cervelló
Coral Diana

Col·leccionistes de Cervelló
Junta de Conservació de Santa Rosa

Jack Malaret
Grup de Recerca

AMPES de Cervelló
Unió de Botiguers

Futsal Cervelló
Penya Blaugrana de Cervelló

Maria Àngels Garcia i Bonmatí
Club de Bàsquet Cervelló

Club Tennis Cervelló
Escacs Cervelló

Colla de Geganters i Grallers de Cervelló

I a tota la gent anònima que ens ha fet arribar les seves aportacions mitjançant converses, escrits, 
correus i suggeriments fets al Facebook, web i bloc.

Cervelló, 18 de febrer de 2011
El Cervelló que t’imagines. Il·lusió per Cervelló


