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    01 Objectius de la comissió 

3 

L’objectiu de la Comissió 3 -CORNELLÀ ACTIVA I EMPRENEDORA- és la de: 

 

1. Fomentar l’ocupació a la ciutat  ( per compte pròpia i aliena) 

 

2. Millorar la competitivitat  de les empreses posant focus en: 

 Sostenibilitat 

 Digitalització 

 

3. Promoció del comerç local                                                                                                                             

Els Regidors Responsables: Sergio Fernández i Claudio Carmona 

Suport tècnic : Beatrice Deghilage 
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   02 Mesures econòmiques març 2020 

Actuacions finalitzades 

 Pla d’Ajudes Fiscals per a l’exercici 2020 destinat a persones físiques, i a activitat 

econòmica de proximitat.  

 Bonificació de les quotes previstes en els preus públics, amb relació als serveis 

integrats en aquest àmbit tributari per la COVID19. 

 Dotació d’un Fons social extraordinari per a  l’Exercici 2021 per poder fer front a les 

situacions de vulnerabilitat social i econòmica. 



•5 

   02 Mesures econòmiques març 2020 

Actuacions finalitzades  

 Plans d’Ocupació Local. 

 

 Pla d’Ocupació específic per al comerç de proximitat local, el “6 + 6”, finançant el 50 % 

cost. 

 Reforç del programa “Quota 0” 
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   02 Mesures econòmiques març 2020 

Actuacions finalitzades  

 Activació d’un servei d’informació i assessorament amb cita prèvia en relació a les ajudes a les 

empreses. www.centredempresesprocornella.cat 

 

 

 Actualització de la guia comercial amb  els professionals autònoms de reparació d’instal·lacions 

elèctriques, gas, aigua, petites reparacions, informàtica, i altres a nivell local. 

 

www.guiacomercialcornella.cat 

 

 

 

 Programa d’assessorament energètic als comerços per optimitzar els contractes i reduir la 

despesa. 

 

 Pla d’ajuts al pagament de lloguers del parc d’habitatges i locals i oficines Procornellà.  

 

 

 

http://www.centredempresesprocornella.cat/
http://www.guiacomercialcornella.cat/
http://www.guiacomercialcornella.cat/
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   02 Mesures econòmiques març 2020 

Accions finalitzades 

 Programa de comercialització del “bonus compra a casa” per a donar suport al comerç 

de proximitat. L’Ajuntament ha bonificat  un 30% del valor de la compra. 

www.compracornella.cat 

 

 Creació d’un Fons local Compra a casa, per ajudar a complementar despeses 

extraordinàries realitzades pel comerç de proximitat per afrontar la pandèmia.  

 

 Programa formatiu sobre les noves tecnologies del comerç digital per al foment de 

l’activitat comercial i professional, destinat als titulars de comerços proximitat i autònoms. 

www.ecornella.com 

http://www.compracornella.cat/
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   02 Mesures econòmiques març 2020 

Actuació en curs 

 Creació d’una plataforma “market-place” i d’un servei de logística 

ecològica (amb bicicletes) , per impulsar el comerç local en la seva 

orientació a la compra on-line i al servei a domicili.  



    03 Mesures econòmiques març 2021 
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Mesures econòmiques 

 

 Plans locals d’ocupació 

 

 Plans locals per el comerç de proximitat local 6+6 

 

 Reforç programa quota 0 

 

 Programa “Bonus Compra a Casa” amb bonificació del 25% 

 

 Ajuts directes al comerç de proximitat 

 

 Ajuts per el repartiment amb mitjans ecològics de menjars a domicili 

 

 Ajuts per el pagament de locals i oficines de Procornellà 

 

 Programa d’assistència tècnica per a Pymes 

 

 Ajuts a Entitats culturals i d’esports 



    03 Mesures març 2021 
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Mesures fiscals 

 Ajuts fiscals PF i activitat econòmica de proximitat  

 

 Manteniment bonificacions quotes preus públics 

 

 Suspensió taxa terrasses 

 

 Bonificació 100% taxes mercats no sedentaris 

 

 



   04 Línies de treball ASUECO 
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Foment de l’Ocupació 

Què es vol fer?  

 

 Atraure talent i facilitar un entorn per donar suport a autònoms i microempreses 

      Facilitar suport logístic als projectes i activitats promoguts per estudiants, aturats,  

emprenedors i microempreses 

  Suport a projectes de ciutadans, associacions i entitats, comunitat educativa administració     

 pública i universitats 

 Foment de les iniciatives d’economia social i solidària 

 

 

 

 

4a.  



   04 Línies de treball ASUECO 
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Foment de l’Ocupació 

 

 Informar, orientar, assessorar i derivar els joves en les seves propostes  les propostes  

d'emprenedoria en qualsevol del àmbits 

 Foment de la formació professional en l’àmbit de les cures 

  Impuls de nous projectes amb les empreses d’inserció del territori 

  Impuls d’espais per a la promoció econòmica de proximitat 

 Assessoria, formació i acompanyament de noves iniciatives socioeconòmiques 

 

 

 

4a.  



Sostenibilitat 

   05 Línies de treball ASUECO 

 

 

4b.  

 

 Impulsar l’economia circular i reconèixer l’economia col.laborativa en el sistema econòmic 

actual 

 

 Impuls dels Polígons d’activitat econòmica de manera sostenible i millorant la mobilitat 

 

 Reduir la precarietat energètica 

 

 Fomentar l’autoproducció i l’autoconsum d’electricitat d’origen renovable 

 

 Promoure la prevenció de residus mitjançant el foment de la reparació i la reutilització 

 

 Treballar per reduir la contaminació acústica de la ciutat 

 

 Incentivar projectes que facilitin el trànsit de determinades activitats econòmiques cap a 

economies circulars 

 

Millorar la  competitivitat de les empreses: 
  



Altres 

   04 Línies de treball ASUECO 

4b.  

 

 Promoure Cornellà com a ciutat equipada i ben comunicada 

 

 Promoció de polítiques econòmiques, socials, ambientals i culturals d’àmbit local des del 

paradigma de la concertació publico privada cooperativa i comunitària 

Millorar la  competitivitat de les empreses  

Digitalització 

 Suport a les empreses en la seva transformació digital i adaptació al teletreball 



   04 Línies de treball 
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4c.  Promoció del comerç Local 

 

 Reforçar i projectar el comerç mitjançant polítiques de proximitat, immersió digital, 

professionalització i associacionisme 

 

 Difusió de la web-guia del comerç local de la ciutat. Mantenir actualitzat l’inventari del parc 

de locals de la ciutat 

 



Torn de preguntes i propostes 
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