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MOCIÓ QUE PRESENTA DECIDEIX LLORENÇ–CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR–POBLE ACTIU (DL/CUP/PA) PER L’ACTIVACIÓ DELS 
DIRECTORIS DE COMERÇ I D’EMPRESES EN L’APARTAT DE SERVEIS 
MUNICIPALS DEL WEB DE L’AJUNTAMENT 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que en el web municipal hi ha creats els apartats de “directori de comerços” i 
“directori d’empreses” però que aquest no contenen cap tipus d’informació. 
 
Atès que en el programa electoral de l’equip de govern (PDeCAT) hi constaven els 
següents punts: 

Estem al costat del comerç local i de proximitat, i farem tot el possible per 
potenciar-lo i recollir les seves inquietuds . 
Promoció del producte autòcton i de proximitat, especialment els productes 
agrícoles, aportant visibilitat a través de la pàgina web de l’ajuntament, com 
fomentant-ne el consum en diferents esdeveniments que es celebrin en el 
municipi. 

 
Atès que disposar d’un llistat de comerços i empreses en un espai públic i centralitzat 
ajudaria a facilitar-ne la recerca i a donar-hi visibilitat. 
 
 
Per a tot això, Decideix Llorenç demana al Ple Municipal l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER. Oferir a tots els comerços i empreses locals la possibilitat d’aparèixer al 
“directori de comerços” i al “directori d’empreses” del web municipal. 
 
SEGON. Activar els apartats del “directori de comerços” i del “directori d’empreses” del 
web municipal com a eina aglutinadora d’informació per facilitar-ne la recerca. Fer-hi 
constar, com a mínim, la següent informació: 

- Tipologia. 
- Nom. 
- Petita descripció. 
- Adreça. 
- Telèfon de contacte. 
- Web i correu electrònic. 
- Situació (mapa). 

 
TERCER. Anunciar, a través dels canals de comunicació habituals, l’activació d’aquest 
nou servei.  
 
QUART. Iniciar una campanya en favor del comerç local i de proximitat. 
 
CINQUÈ. Cada quatre anys, efectuar una actualització general dels directoris. Efectuar 
modificacions puntuals d’informació sempre que un comerç o empresa ho sol·liciti. 
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