
Calella 
 

 
2 instàncies: 
 
PRIMERA. 
 
EXPOSA: 
 
Que atès que estem vivint un moment excepcional en relació als nivells de desocupació 
i als problemes econòmics que pateix el teixit econòmic del país, entre altres. 
 
Que atès que en el ple del dia 2 d’agost de 2012 el grup municipal d’ERC va preguntar a 
l’equip de govern quan es convocaria el Consell d’Economia, Turisme i Ciutat i tot i 
que l’alcaldessa va dir que es celebraria el 17 de setembre i posteriorment vam rebre la 
corresponent notificació dient que es postposaria la reunió, no s’ha rebut cap 
convocatòria a dia d’avui. 
 
Que atès que creiem que és imprescindible conèixer de primera mà i de forma conjunta 
amb els agents econòmics de la ciutat, juntament amb els tècnics de la casa, quina és la 
situació dels diferents sectors econòmics de la ciutat, així com la situació concreta dels 
serveis en l’àmbit de promoció econòmica que es presten des de l’ajuntament de 
Calella. 
 
DEMANA: 
 
Quan té previst l’equip de govern de l’Ajuntament de Calella convocar el Consell 
d’Economia, Turisme i Ciutat, tot demanant, des del grup municipal d’ERC, que es faci 
amb la màxima celeritat i proximitat possibles. 
 
 
SEGONA.  
 
EXPOSA: 
 
Que davant la difícil situació econòmica que estem vivint, el grup municipal d’ERC 
demana la següent informació relacionada amb els serveis de Promoció Econòmica de 
l’ajuntament. 
 
DEMANA: 
 
- Quantes peticions de demanda de feina s’han registrat en el servei local d’ocupació en 
els darrers mesos? Xifres absolutes mensuals des del passat octubre de 2011.  
 
- Quin és el perfil mitjà de les persones que busquen feina? I la resta de perfils? 
Informació sobre edat, sexe, sector d’ocupació, temps que fa que busca feina, nivell 
d’estudis, etc. 
 



- Quantes ofertes de feina s’han registrat en el servei local d’ocupació en els darrers 
mesos? Xifres absolutes mensuals des del passat octubre de 2011. Sectors d’ocupació, 
percentatge de sol·licituds respostes satisfactòriament, etc. 
 
- Sobre el servei d’assessorament per a la creació d’empreses, quantes peticions 
d’assessorament s’han fet en els darrers mesos, des d’octubre de 2011? Quines són les 
principals peticions de la gent que es dirigeix al servei? Inquietuds principals, recursos 
que es demanen, etc.  
 
- Sobre els recursos humans que treballen en aquest servei, quantes persones formen 
part de l’àrea de Promoció Econòmica de l’ajuntament? Quines tasques tenen 
encomanades cada un d’ells? 
 

 


