EIX III. REACTIVACIÓ ECONÒMICA - DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I
EMPRESARIAL

Compromisos de qualitat:

1. Treballar pel desenvolupament social i econòmic local des de la perspectiva àmplia de
desenvolupament local, integrant les polítiques d’empresa, ocupació i promoció amb
les culturals, educatives, esportives i de joventut i participació.
2. Participar en el desenvolupament econòmic comarcal
3. Desenvolupar diferents plans estratègics pel territori, les persones i el teixit
empresarial
4. Enfortir les aliances territorials: participar activament dels projectes comarcals i
supracomarcals i conèixer altres experiències que contribueixin a millorar l’estratègia
de desenvolupament local de Manlleu.
5. Ser un observatori de coneixement ampli per les persones, les empreses, els comerços
i els emprenedors
6. Consolidar el directori d’empreses de Manlleu – Situa’m – Manlleu Empreses
7. Consolidar una xarxa plural i transversal d’actors i actores publico-privada, que
contribueixi activament en espais d’innovació pública al desenvolupament local a
través de la interacció constructiva en la planificació, desenvolupament, seguiment i
avaluació de polítiques públiques relacionades amb el foment de l’ocupació, la
promoció econòmica i els serveis a les persones.
8. Seguir treballant per a la dinamització d’empreses i comerços i per el foment de
l’emprenedoria empresarial d’acord als nous reptes i oportunitats d’una societat
canviant.
9. Perseverar i innovar en l’oferta de serveis d’orientació, assessorament, intermediació
d’ofertes, programes ocupacionals i formació de competències tècniques i
transversals.
10. Desenvolupament del sector turístic del territori, donant notorietat als recursos
naturals, industrials, culturals i lúdics de la ciutat.
11. Organització de fires i activitats per al posicionament de la ciutat i promoció dels
sectors econòmics
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Accions desenvolupades per a la implementació del Pla d’acció de dinamització de
polígons industrials d’activitat econòmica
Realització i implementació del Pla d’acció d’eficiència energètica i sostenibilitat
Realització i implementació del Projecte d’innovació pública en el desenvolupament
local
Accions desenvolupades per a la implementació del Projecte de foment i dinamització
de l’economia social i solidària (ESS)
Realització i implementació de les accions del Pla de màrqueting públic de l’OPE
Dur a terme un Fòrum Social i Econòmic per compartir amb tots els agents socials i
econòmics les polítiques locals i grau de participació
Millores introduïdes al directori d’empreses de Manlleu – Situa’m – Manlleu Empreses
Nombre de locals comercials en desús incorporats a Manlleu Galeria d’Art
Espais disponibles per a Coworking-Lab per a professionals independents
Accions desenvolupades per a la dinamització comercial dels diferents barris
Iniciatives i projectes locals i territorials desenvolupats en el marc de l’economia social
i solidària
Accions desenvolupades per a la millora dels serveis de telecomunicacions del
municipi, especialment en el desplegament d’infraestructures de fibra òptica i en la
millora de la cobertura de la telefonia mòbil a través de 4G
Accions desenvolupades en el marc del projecte de Treball als barris
Accions desenvolupades en el marc del projecte de treball amb UVIC TERRITORI
Impacte del programa local d'exempcions fiscals de nous negocis
Nombre de negocis de quarta gamma als mercats (food trucks)
Realització i execució del Pla d'emprenedoria de joves
Accions desenvolupades en el marc del Projecte de treball amb els centres de
secundària en creació d'empreses i el món empresarial i en temes ocupacionals

