ÀREA: MERCATS, FIRES, COMERÇ I TURISME

MEMÒRIA
ATÈS que en sessió del dia 29 de juliol de 2021, el Ple de la Corporació va resoldre aprovar
inicialment el Pressupost General Municipal d'aquest Ajuntament (integrat pel pressupost de la
Corporació Local i els pressupostos dels organismes autònoms Patronat Municipal de Cultura,
Educació, Infància i Joventut i Patronat Municipal d'Esports), les bases d’execució, la plantilla de
personal funcionari i laboral i la Relació de Llocs de Treball per a l'exercici 2021, i en data 9 de
setembre de 2021 va quedar aprovat definitivament i es va publicar al BOPB en data 13 de
setembre de 2021. En els pressupostos de 2021 es va incloure una plaça de tècnic/a mitjà/na
de Dinamització econòmica d’acord amb el compromís polític de la legislatura.
Aquesta plaça relativa a Tècnic/a mitjà/na de Dinamització econòmica no s’ha ocupat a data
d’avui, en motiu de pacte polític pel qual es tots els partits implicats es comprometien
pressupostàriament a destinar la meitat dels recursos econòmics a dotar temporalment i de
forma conjuntural en matèria de Mercats, fires, comerç i turisme, atès que es produïa una
separació de funcions entre l’àmbit dinamitzador i de foment a la ocupació del municipi i
l’àmbit destinat a la gestió dels mercats i altres feines relacionades amb activitats firals, comerç
i turisme.
A més, es volen incrementar les activitats de dinamització del comerç local i mercats, donada la
necessitat que en aquests moments s’ha fet tan evident.
Per un altre cantó, també es vol començar a potenciar tota una sèrie d’accions relacionades
amb el turisme atès que és un sector encara per explotar al municipi. Les Franqueses compte
amb un potencial en aquest sentit que fins ara no s’ha donat a conèixer. Inversions com el
Falgar cal treballar-les i potenciar el seu valor educatiu tant als ciutadans del nostre municipi
com a d’altres de l’entorn.
Les funcions i projectes que es porten a terme dins la regidoria de Mercats, fires, comerç i
turisme són les següents:
Manteniment i ampliació de paradistes dels mercats setmanals.
Creació d’un mercat de proximitat i productes km zero.
Recuperar el públic que s’ha perdut degut a la pandèmia.
Donar a conèixer als veïns i veïnes totes les opcions de comerç, serveis i restauració que
ofereix Les Franqueses.
Crear una xarxa digital del comerç al municipi.
Portar a terme accions per dinamitzar la compra al municipi.
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Millorar la formació dels comerços locals per tal d’incrementar les seves vendes.
Captació de nous comerços o serveis.
Creació d’una nova fira de Nadal.
Potenciar les fires i festes fora del nostre municipi.
Difondre i donar a conèixer els espais d’interès del nostre municipi.
Millorar la senyalització de les rutes verdes actuals i crear-ne de noves.
Crear productes turístics i donar-los a conèixer.
Posar en marxa el punt d’informació turístic.
Vetllar per la millora i la competitivitat dels agents implicats en el turisme en el territori
Definir i coordinar amb els principals agents implicats els plans d’actuacions anuals
per a la promoció del turisme.
Cercar finançament.
Mantenir contactes amb Ajuntaments per coordinar actuacions i iniciatives municipals.
Coordinar, cooperar i establir programes i actuacions entre els serveis de turisme del
territori, cultura, esports, o amb tots aquells altres que es consideri necessari per tal de
coordinar necessitats i projectes.
És per tot això que es demana la creació de la plaça de tècnic de turisme.
S’emet aquesta memòria per tal de proposar la creació d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de
Turisme i lloc de treball corresponent, en règim laboral, categoria equivalent al subgrup A2, i
retribucions d’acord amb la Relació de llocs de treball vigent.
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Document signat electrònicament al marge per la Regidora de Comerç, Mercats, Fires i
Turisme, a les Franqueses del Vallès.

