Empresa i Municipi
Propostes i requeriments adreçats als nous governs municipals per tal d’assolir una
major entesa entre la política local i els sectors empresarials, amb l’objectiu comú de
donar impuls a les economies dels nostres territoris, afavorir la generació de noves
activitats empresarials, contribuir a la major competitivitat i desenvolupament de les ja
existents, configurar un entorn atractiu per a les inversions i promoure la creació de
llocs de treball.

Les relacions entre l’Administració local i l’Empresa
Es proposa la promoció freqüent d’espais de trobada i debat, que serveixin com a punt de
contacte, diàleg i entesa entre aquells que volen fer política i aquells que volen fer empresa.
Es demana una informació més concreta, clara i concisa dels deures de l’empresa vers el seu
municipi i les seves obligacions en matèria fiscal i contributiva, així com aquells altres preceptes
derivats de la seva activitat.
Es requereix la major transparència i el màxim rigor en la determinació de les taxes i d’aquells
tributs que ho siguin per causes circumstancials o de caire extraordinari, amb el benentès que
es tracta de contribucions que han d’obeir exclusivament a la repercussió del cost d’un servei o
d’una actuació entre els contribuents que suposadament en són beneficiaris.
Es suggereix la creació del “taulell d’empresa” com a punt d’atenció únic o especialitzat que
tingui com a objectiu l’optimització dels tràmits administratius a partir d’una major operativitat i
mitjançant la supressió de documentació innecessària o reiterada, estalviant d’aquesta manera
recursos de personal, materials i de temps.
Es vol fer veure com a necessària la màxima diligència i immediatesa en els tràmits de
sol·licitud d’inici d’activitat empresarial i/o d’obertura d’establiment, així com la millora i la
prestesa en els procediments de notificació als demandants.
Es recomana que les Administracions locals, a l’hora de concertar amb proveïdors, tinguin en
compte de manera preferent les empreses del seu mateix entorn més proper a l’hora d’adquirir
o contractar productes o serveis. En aquest punt, es suggereix la creació d’espais internètics inserits en els mateixos webs municipals- on s’exposin les demandes de subministraments, tant
les més habituals com les de caire circumstancial, per part de l’Administració local.
En general, convindria treballar plegats per a millorar la imatge dels polítics que se’n té des del
món de l’empresa i la imatge dels empresaris que se’n té des dels àmbits polítics. Encara més,
caldria insistir en les necessàries complicitats a l’hora de treballar per la dinamització
econòmica i el progrés dels diferents territoris.
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Les relacions entre l’Administració local i les organitzacions empresarials
Es proposa l’establiment de convocatòries regulars i freqüents amb l’objectiu de compartir
informacions i estats d’opinió i amb el propòsit de promoure línies d’actuació conjuntes.
Es demana que es tingui en compte la llibertat d’afiliació de l’empresa a les organitzacions
gremials, sectorials o multisectorials; per la qual cosa des de l’Administració local no hauria
d’afavorir-se ni penalitzar-se qualsevol vincle d’afinitat d’una empresa a una organització.
Es declara que les Administracions locals haurien de tenir en compte els factors assemblearis,
estatutaris, de territorialitat i de representativitat de les diferentes organitzacions empresarials
que operen o pretenen operar en el territori, per tal de barrar el pas a aquelles plataformes de
negoci que, en realitat, emmascaren i aixopluguen empreses de serveis i que, moltes vegades,
suposen un greuge comparatiu tant per a les mateixes empreses del territori com per a les
organitzacions empresarials que hi tenen seu.
Es manifesta com a idònia una major relació i interlocució entre els diferentes departaments de
les Administracions locals i les organitzacions empresarials de la mateixa circumscripció.

Promoure nous espais d’oportunitats
La previsió i planificació de sòl industrial -sigui per a activitats transformadores, comercials o de
serveis- és fonamental per a garantir els equilibris del mapa d’activitats a partir de la necessària
diversificació dels sectors empresarials. També és important que els municipis disposin d’un
inventari de l’oferta de sòl i sostre industrial, sempre actualitzat.
El teixit industrial productiu genera oportunitats i potencialiats de caire estructural a favor del
seu entorn social i econòmic. Des de les Administracions locals cal procurar la continuïtat de
les activitats industrials i afavorir la implantació de nous establiments industrials.
En aquells municipis on l’activitat turística pugui suposar un marc d’oportunitats per a la creació
de noves empreses i, en conseqüència, de nous llocs de treball, caldria tenir en compte una
disposició realitzable de sòl per a equipaments de serveis, com ara hotels i establiments per al
lleure.
Es demana la realització de campanyes i programes d’incentiu a l’actitud emprenedora entre
els més joves. Aquestes actuacions podrien tenir com a referència els centres de Primària i
Secundària, però també els estudiants universitaris.
Es fa veure l’existència d’una assignatura obligada com és el suport als nous emprenedors, i
especialment a tots aquells que vulguin iniciar una nova activitat empresarial. En aquest sentit i
amb aquest propòsit, es pretexta la creació d’estructures de suport a les noves iniciatives, a
partir de centres dotats de serveis i recursos mancomunats. Aquests mateixos equipaments
podrien mostrar una extraordinària complementarietat com a centres formatius.
Es considera de màxim interès el disseny de protocols de benvinguda a empreses que
s’instal·lin en el municipi, acció que hauria d’acompanyar-se amb aquelles informacions que es
considerin bàsiques per a l’inici de l’activitat i el seu bon desenvolupament (mapes, directoris,
referents, agenda de serveis…) i, fins i tot, de la figura d’un tècnic que treballés com a
introductor de l’empresa en el seu nou entorn comunitari.
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Es posa damunt la taula un nou concepte, el parc d’oficis, que podria prendre forma en un
espai de promoció i de suport per a l’aprenentatge d’oficis de component manual (fusters,
paletes, instal·ladors, guixaires, serrallers, electricistes, soldadors, pintors, fresadors, mecànics,
torners…). La gestió d’aquests espais podria dependre d’un consorci coparticipat per
l’Administració local i les organitzacions empresarials i gremials.
Es palesa la necessitat d’un catàleg internètic de l’oferta formativa -la pública i també la
privada- que es genera en cadascun dels municipis i en el global dels territoris, així com una
major coordinació i planificació de les diferentes ofertes existents en un mateix àmbit geogràfic.
Encara més, caldria una major connexió entre el contingut de la formació escolar i les
especialitats que s’imparteixen als centres del territori i les necessitats reals de les empreses.
Es reconeix com a idònia la disposició d’un servei internètic -o de qualsevol altra naturalesaque afavoreixi l’exercici de pràctiques de formació a les empreses per part dels alumnes
provinents dels espais formatius més propers, tot facilitant els contacte entre els centres de
formació i les empreses i entre les empreses i els centres de formació.
Es manifesta l’estat d’opinió advers en relació amb les pràctiques d’intrusisme professional i de
competència deslleial per part de suposats empresaris que semblen obtenir l’anuència o la
tolerància de les administracions locals, tot provocant greuges comparatius que perjudiquen la
capacitat competitiva d’aquelles empreses que actuen d’acord amb les normatives establertes i
que és constitutiu d’un procés de destrucció del teixit empresarial.
S’adopta el compromís de donar tot el suport possible a les Administracions locals per a
l’execució d’actuacions que tinguin com a finalitat la igualtat de drets i d’oportunitats de treball a
favor d’aquelles persones socialment més desfavorides, superant d’aquesta manera qualsevol
discriminació per prejudicis d’edat, sexe o minusvalidesa.

Actuacions en els nuclis industrials
Es recomana escoltar les necessitats paleses en els polígons industrials dels municipis, molt
especialment aquelles que tenen a veure amb l’accessibilitat, la mobilitat, la seguretat vial, la
vigilància, els subministraments bàsics, el clavegueram, els aparcaments, la senyalització,
l’enllumenat, la connexitat, la imatge i, entre d’altres més, la neteja i recollida de residus.
Es demana, a més, que les administracions locals promoguin en els seus nuclis industrials
programes consorciats de selecció i recollida de residus industrials.
Es suggereix la promoció o l’impuls per a la creació d’associacions formades pels usuaris de
cadascun dels polígons o nuclis industrials per tal d’aconseguir nivells d’interlocució vàlids i
representatius vers les Administracions més properes i en relació amb determinats operadors
de serveis.
Es requereix la reserva o la promoció de sostre industrial per part de les administracions locals
per tal d’afavorir la reubicació d’aquelles activitats de taller i petita indústria que es veuen
obligades a abandonar el seus actuals establiments situats als nuclis urbans. D’altra banda,
s’admet que aquesta reubicació esdevé necessària des del punt de vista econòmic, però també
social, per tal d’assolir un urbanisme de les ciutats que afavoreixi una millor qualitat de vida
dels ciutadans.
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Es proposa una coordinació supralocal pel que fa als transports públics de viatgers per
carretera que connectin els nuclis urbans i els nuclis industrials, cosa que reduiria l’ús
desmesurat i abusiu dels vehicles privats en els desplaçaments a la feina, tot incidint en
aspectes de naturalesa econòmica i alhora de desenvolupament sostenible.

Infraestructures i comunicacions
Es demana la planificació d’inversions per a la construcció d’equipaments que facin possible
l’organització d’activitats de promoció econòmica (exposicions, audicions, workshops, reunions,
convencions, exhibicions…). La capacitat d’atracció d’aquests esdeveniments té un impacte
extraordinari sobre l’evolució econòmica del territori.
S’expressa com a imprescindible el fet que els governs de les administracions locals tinguin
entre les seves prioritats l’execució d’un mapa de cablejat de fibra òptica per tal d’afavorir als
ciutadans i a les empreses l’accès a la banda ampla amb condicions òptimes i, per tant,
competitives.
En el mateix sentit, es vol fer veure, no només com a desitjable sinó com a exigible, la cohesió
de directrius estratègiques i de planificació per part dels municipis d’un mateix espai geogràfic.
Es demana, per tant, un major esforç a les Administracions locals per tal de coordinar totes
aquelles iniciatives que puguin tenir un abast supralocal, tot estalviant recursos i duplicitats
d’actuacions.
Es sol·licita de les administracions locals una major disponibilitat per a la necessària
interlocució amb les operadores de telecomunicacions i una millor disposició per consensuar
aquells requeriments -quan es parla d’ubicació de sistemes- que garanteixin les cobertures de
servei als ciutadans i a les empreses.
Es recomana a les administracions locals que determinin a mitjà i llarg termini les necessitats
de subministrament energètic i que instin les inversions necessàries per tal de garantir
l’abastament als ciutadans i a les empreses.
S’insta a les administracions locals perquè transmetin a les instàncies competents de
l’Administració la necessitat d’unes xarxes viàries posades al dia, capaces d’engolir els trànsits
rodats, efectives per a la connexió entre el litoral i l’interior i entre les perifèries i els nuclis i
dotades d’una major segurat vial per a tot tipus d’usuaris.
Es suggereix una aposta decidida pel ferrocarril com a sistema de transport de passatgers i
també de mercaderies i, en aquest sentit, s’insta a les administracions locals per tal que
observin els requeriments futurs d’aquest mitjà de transport a l’hora de reordenar els seus
mapes urbanístics.

La cultura mediambiental
Es donarà suport i col·laboració a aquelles actuacions promogudes per les Administracions
locals que tinguin com a objectiu l’eficiència energètica així com l’ús racional dels recursos
naturals i el respecte per l’entorn ambiental.
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La cultura tecnològica
Es donarà suport a aquelles actuacions promogudes per les Administracions locals que tinguin
com a objectiu afavorir l’adopció de nous recursos tecnològics per part dels ciutadans i de les
empreses.

La cultura de l’enginy i la creativitat
Es donarà suport a aquelles actuacions promogudes per les Administracions locals que tinguin
com a objectiu el foment i l’incentiu de les actituds creatives així com la necessària educació de
les facultats de l’enginy.

La cultura emprenedora
Es donarà suport a aquelles actuacions promogudes per les Administracions locals que tinguin
com a objectiu la promoció i l’estímul de les actituds emprenedores entre els més joves.
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