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La Carta de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic està adreçada a la ciutadania, entitats, 
professionals, empreses i organitzacions interessats a conèixer aspectes fonamentals dels seus 
objectius i compromisos i de la seva activitat referent a l'oferta de serveis a la ciutadania.  
 
La Carta de Serveis ajuda facilita que la ciutadania conegui els serveis que ofereix i realitza l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, alhora que apropa l'Administració Pública als ciutadans i ciutadanes 
que en són usuaris o usuàries: 
  

 Facilita l’exercici dels seus drets i obligacions.  
 La ciutadania coneix mitjançant la Carta què pot exigir i a què esta obligada.  
 Integra la veu del ciutadà i de la ciutadana a l'organització. Un dels punts fonamentals de la Carta 

és que estableix canals de comunicació i de participació del ciutadà i de la ciutadana, i de recollida i 
resposta a les queixes i suggeriments.  

 La Carta dona transparència a la gestió i permet conèixer el grau de compromís pel que fa a la 
qualitat en la prestació dels serveis i el seu acompliment.  
 
 
L’Àrea de Desenvolupament Econòmic Persones inclou:  
 

• Promoció econòmica i Ocupació 

• Comerç, Consum i Indústria  

• Turisme 
 

 
 
 
MISSIÓ  
 

La missió de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic és desenvolupar serveis, programes i projectes 
per millorar la qualitat de l’ocupació, la competitivitat de les empreses i fomentar un territori basat en 
la indústria, l’economia social i el desenvolupament sostenible. 

El seu públic objectiu són les persones, principalment les desocupades i emprenedores, i les 

empreses. Entre els objectius principals destaquen: 

• Fomentar la inserció laboral i la formació professional de les persones desocupades. 

• Fomentar la cultura emprenedora i impulsar i facilitar l’emprenedoria i la innovació social. 

• Facilitar i millorar la competitivitat de les empreses i dels polígons industrials. 

• Fomentar la cooperació i el treball en xarxa entre els principals agents que treballen en favor 
del desenvolupament local, especialment amb els ajuntaments i agents socials i econòmics. 
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Què ofereix?        

SERVEIS I FUNCIONS       

 

 

1. Promoció Econòmica i Ocupació 
 

• Donar suport a la consolidació empresarial, organitzant seminaris i tallers per dotar els 
empresaris i treballadors de coneixements per fomentar la competitivitat de les empreses i la 
innovació en el teixit empresarial de la ciutat. Atenció i acompanyament individualitzats. 

• Donar suport a la integració empresarial i comercial. Connexió de les empreses recent creades 
amb les associacions empresarials. Jornades dirigides a empreses. Taules de coordinació a 
nivell empresarial de les diferents associacions del sector. 

• Donar suport a la creació d’empreses  i afavorir l’emprenedoria. En col·laboració amb 
l’Ajuntament de Molins de Rei i el Consell Comarcal del Baix Llobregat orientem els 
emprenedors per definir i llançar el seu projecte empresarial. Gestió del programa Reempresa, 
consistent en posar en contacte emprenedors i cedents d’empreses, i acompanyament en el 
procés de traspàs de la empresa entre ells.  

• Informar i donar suport en la tramitació de subvencions i ajudes. 

• Realitzar accions i actuacions d’intermediació entre treballadors/es que necessiten feina i 
empreses a qui els calen treballadors.  

• Formar tant per a les persones que cerquen feina, com els treballadors i treballadores, 
empreses i persones emprenedores.  

• Sol·licitar subvencions destinades a afavorir l’ocupació de la ciutadania . 

• Gestionar les inscripcions al Servei Local d’Ocupació i a la Xarxa Local d’Ocupació (XALOC).  

• Donar d’alta a la borsa de treball de la Xarxa Local d’Ocupació (XALOC) incorporant les dades 
i facilitar eines per fer el currículum.  

• Gestionar amb les empreses que ofereixen llocs de treball els currículums de les persones 
que més s’ajusten als perfils sol·licitats i que puguin participar així en els processos de selecció 
de les empreses.  

• Assessorar per a la inserció i orientació laboral.  

• Oferir informació general sobre ocupació, ofertes de treball i programes de formació adequats 
a cada perfil professional.  

• Oferir formació qualificadora per a col·lectius en situació de recerca de feina.  

• Oferir tallers dinàmics d’apoderament personal per trobar feina. Organitzar tallers específics 
per ensenyar a utilitzar els recursos de qualitat per buscar feina, així com portals 
especialitzats.  

• Promoure projectes i programes particulars per l’ocupació per joves, majors de 45 anys i altres 
col·lectius vulnerables. 

• Oferir projectes i programes específics per fomentar l’ocupació.  
 

2. Comerç, Consum i Indústria  
 

• Gestionar els mercats, fires etc. 

• Portar a terme actuacions per dinamitzar el comerç. 

• Generar espais de trobada i networking entre els comerços i empreses de Cervelló. 

• Informar i donar suport en la tramitació de subvencions i ajudes. 

• Gestionar amb entitats supramunicipals per fomentar el comerç i l’empresa a Cervelló. 

• Campanyes de promoció.  

• Gestionar l’OMIC: El servei de consum ubicat a l’OMIC (Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor) és un servei d’assessorament a la ciutadania en matèria de defensa de les 
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persones consumidores i usuàries. Es vetlla per informar i comunicar als consumidors i 
usuaris per tal que puguin exercir els seus drets i deures.  

• Informar, ajudar i donar assessorament especialitzat i personalitzat sobre qualsevol tema 
relacionat amb el consum: servei d’atenció personal a les consultes, en dia i hora 
concertada. 

• Defensar i protegir el consumidor.  

• Gestionar la recepció i tramitació de denúncies, queixes i reclamacions.  

• Promoure campanyes d'inspeccions informatives i de control de mercat en els comerços de 
la ciutat per millorar el coneixement de la normativa i augmentar el grau d’acompliment de 
la legislació vigent. 

• Portar a terme la mediació en consum: resolució de controvèrsies en matèria de consum a 
través de la mediació d’una tercera persona imparcial i experta, que té com a objecte ajudar 
les parts i facilitar l’obtenció per elles mateixes d’un acord satisfactori de forma extrajudicial. 

 
3. Turisme 

 

• Donar informació, orientació i assessorament sobre allotjament, comerç, transport, serveis, 
espectacles i altres activitats relacionades amb la cultura i el lleure a Cervelló. 

• Donar informació sobre la prestació de serveis turístics i la seva regulació legislativa. 

• Donar informació d’adreces i preus dels establiments turístics i d’altres activitats, serveis o 
punts d’interès. 

• Gestionar plànols, opuscles i d’altre materials informatius relatius a l’oferta turística, cultural 
i de lleure. 

• Donar informació i assessorament sobre els drets de la persona usuària de serveis turístics 
i sobre el Telèfon del Consumidor i la Junta Arbitral de Consum. 

• Portar a terme publicacions turístiques sobre el poble. 

• Portar a terme el foment de les rutes sostenibles i de cura per l’entorn. 

• Portar a terme el foment de campanyes per donar a conèixer el patrimoni històric de 
Cervelló. 

• Portar a terme el foment de campanyes per donar a conèixer l’entorn natural de Cervelló. 
 

 

Identificació i organigrama 

 

Responsable polític 

Montse Canas, Regidora de Desenvolupament Ecònomic 

Ferran Soriano, Regidor de Turisme 

 

Equip tècnic 

Tècnic de Desenvolupament Econòmic i Turisme. 

 

Com contactar? 

 

Horari presencial 

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h 



 

42 
 

Telèfon 

93 660 00 70 

Web  

www.cervello.cat 

Adreça electrònica 

- Promoció econòmica i ocupació: crvl.promoeco@cervello.cat / crvl.ocupacio@cervello.cat  
- Comerç, consum i indústria: crvl.omic@cervello.cat  
- Turisme: crvl.turisme@cervello.cat  

 

 

Compromisos de qualitat 

 

Avaluar amb criteris objectius l’acompliment dels serveis i funcions, i el tant per cent de satisfacció dels 

i les usuàries. 

En cas d’incompliment es donaran explicacions de les circumstàncies que donen lloc a l’incompliment, 

amb indicació de les mesures correctores que es duran a terme per evitar la seva repetició; i s’oferiran 

alternatives si és possible. 

El reconeixement d’un incompliment no donarà lloc, necessàriament, a la tramitació d’un procediment 

de reclamació envers l’Ajuntament. 

Vetllar per la veracitat i objectivitat de la informació difosa. 

Implementació de nous canals informatius i ús adequat dels que es tinguin per garantir la transparència 

i l’accés a la informació. 

Promoure la participació ciutadana per millorar els serveis. 

Canals de Participació  

L’Ajuntament promourà la col·laboració i la participació ciutadana en la definició, execució i millora dels 

serveis. La finalitat és fer una avaluació participativa, fomentant així la democràcia, la cooperació i el 

consens.  

Els canals per incorporar la percepció de la ciutadania poden ser diversos:  

• Aportacions individuals i/o col·lectives en qualsevol dels espais, òrgans i/o instruments de 
participació. 

• Valoracions mitjançant enquestes de satisfacció.  

• Escrits dirigits al Servei.  

• Opinions a través de les xarxes socials.  
 

Presentació de queixes, suggeriments, consultes i agraïments  

Per a facilitar la comunicació amb la ciutadania i detectar àrees de millora del servei, l’Ajuntament s’ha 

dotat de dos canals de contacte preferents:  

• Correu electrònic de l’Ajuntament 

• Formularis web 

mailto:crvl.promoeco@cervello.cat
mailto:crvl.ocupacio@cervello.cat
mailto:crvl.omic@cervello.cat
mailto:crvl.turisme@cervello.cat
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• Xarxes i canals de comunicació. 

 

 

Normativa  

- Reglament Orgànic Municipal  
- Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Capítulo IV Información 

y Participación ciudadana. 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de 

règim local de Catalunya, Títol XIV de la informació i la participació ciutadanes.  
 

 

Drets i responsabilitats de la ciutadania  

 

Drets  

- Dret d’accés a la informació pública.  
- Dret a una informació pública veraç, objectiva i actualitzada.  
- Dret a disposar d’un espai web amb informació accessible i comprensible, ordenada amb 

criteris temàtics i cronològics i continguts actualitzats. 
- Dret a presentar propostes i suggeriments.  
- Dret a una bona administració municipal.  
- Dret a uns serveis públics de qualitat.  
- Dret a la llibertat d’expressió a les xarxes socials i als canals de participació. 
- Dret de ser atès/a en un llenguatge respectuós i que no atempti contra els drets bàsics de les 

persones. 
 

Responsabilitats  

- Participar en la millora dels serveis mitjançant la presentació de queixes i suggeriments.  
- Les persones físiques podran triar en tot moment com es comuniquen amb les Administracions 

Públiques per a l'exercici dels seus drets i obligacions, a través de mitjans electrònics o no, 
tret que estiguin obligades a fer-ho a través de mitjans electrònics. 

- Deure d’utilitzar un llenguatge respectuós i que no atempti contra els drets bàsics de les 
persones. 

- Deure de citar la font d’origen sempre que es facin servir continguts i imatges de propietat 
municipal. 

 


