PROMOCIÓ ECONÒMICA

El departament de Promoció Econòmica (Regidoria d’Ocupació, Comerç, Empresa, Consum i Turisme) és
un servei municipal, orientat a persones i empreses, que s’articula en base a quatre objectius principals:





Millorar l’ocupabilitat dels demandants de feina i intermediar en les ofertes de treball
Millorar la qualitat de l’ocupació amb formació ocupacional, de reciclatge i contínua
Impulsar i promoure el desenvolupament econòmic del municipi
Atendre les demandes de les persones i empreses en matèria de consum

El Departament està articulat en sis àrees funcionals:
CAP DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME: Anna Bosquet (c/e: bosquetga@vallirana.cat )

 Ocupació i intermediació laboral – Anna Talavero





(c/e: talaveroca@vallirana.cat)

Servei d’orientació laboral
Borsa de treball (intermediació laboral) i Club de feina
Programes formativo-laborals del SOC (Plans d’Ocupació, Treball i Formació)
Informació i suport a la subvenció Foment i millora de l’Ocupació

 Formació ocupacional i contínua – Neus Freixas





(c/e: freixasbn@vallirana.cat)

Cursos de formació ocupacional per a treballadors/ores desocupats/ades
Cursos de formació contínua i de reciclatge per a treballadors/ores en actiu
Jornades d’interès empresarial o comercial
Programes externs de formació i treball (per a diferents col·lectius)

 Desenvolupament local i empresa – Silvia Magdaleno





(c/e: magdalenocs@vallirana.cat)

Informació d’ajuts i subvencions de l’Administració Pública
Informació i suport a emprenedors
Informació i suport tècnic a empreses i comerços locals
Informació i suport a les subvencions locals “Foment i millora de l’Ocupació” i subvenció “Modernització
destabliments comercials i de serveis a Vallirana”

 Turisme – Sandra Farreras

(c/e: farrerasts@vallirana.cat)

 Informació i suport a emprenedors en l’àmbit de les empreses turístiques
 Dinamització turística i econòmica del municipi
 Informació de l’oferta turística municipal

 Fires – Marc Navarro

(c/e: navarrommr@vallirana.cat)

 Planificació, disseny i coordinació de les fires locals

 Consum (visites amb cita prèvia)

(c/e: consum@vallirana.cat)

Actualització: 2018.06

 Informació i orientació a les persones consumidores i usuàries sobre l’exercici dels seus drets
 Tramitació de les consultes i les reclamacions de les persones consumidores i usuàries
 Mediacions de consum

Adreça i contacte (Recepció):
Passeig dels horts, 6 (mòduls) - 08759 Vallirana
Telf. 93 683 22 62
C/e del departament: vlrn.sol@vallirana.cat

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 8.30h a 14.30h
I dijous tarda, de 16.30h a 19.00h
Horari d’estiu d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 8.30h a 14.30h

