
"Enguany es compleixen deu anys de la posada en marxa del programa 
d'emprenedoria, anomenat Girona Emprèn. La seva missió és oferir informació, 
orientació i assessorament per a la creació d'empreses, i acompanyament per a la 
seva consolidació i creixement. L'any 2016, que és la darrera anualitat de la qual 
tenim dades, van crear-se 96 empreses a partir de la tasca de Girona Emprèn, que 
alhora va repercutir en la creació de 109 llocs de treball directes. 
 
Pels proposants de la moció, el foment de l'emprenedoria va lligat als objectius de 
dinamització econòmica i de qualitat de l'ocupació. La creació i consolidació de 
petites i mitjanes empreses a la ciutat de Girona reforça el nostre teixit productiu i 
contribueix a generar més i millors oportunitats als nostres veïns i veïnes. La 
intervenció municipal en aquest camp, a més, ens permet dotar-nos d'eines per a 
diversificar la nostra economia i vetllar per l'èxit de les propostes més innovadores. 
En aquest sentit, cal apostar per un model d'alt valor afegit i que sigui capaç 
d'ocupar a les persones amb més talent. No volem que hagin de marxar de la ciutat 
per manca d'oportunitats o perquè, malgrat tenir feina, es veuen abocats a la precarietat. 

Per dur a terme tots aquests objectius, doncs, pensem que cal potenciar el servei 
municipal d'emprenedoria i lligar-lo, alhora, amb la resta de serveis públics i privats 
que realitzen tasques similars. Volem una ciutat que fomenti el talent i que sigui 
capaç de canalitzar les bones idees en projectes econòmics sostenibles. Per últim, 
pensem també que a través de Girona Emprèn es poden fomentar models 
econòmics i empresarials alternatius, podent-se vehicular això a través de la xarxa 
de municipis per a l'economia social i solidària, en la qual hi estem adherits. 
 
Per tots aquests motius, proposem a APROVACIÓ d'aquest Plenari: 
 

1.Establir espais i eines de coordinació entre Girona Emprèn i la resta de serveis 
d'emprenedoria, públics i privats, que s'ofereixen a la ciutat. 
 
2.Estudiar les necessitats del servei en l'àmbit dels programes de foment 
empresarial i d'emprenedoria de l'Àrea de promoció econòmica, desenvolupament 
local i turisme i augmentar la seva dotació pressupostària en els pressupostos per al 
2019, per tal de cobrir aquestes necessitats. 
 
3. Crear un marc estable de treball per facilitar la continuïtat del personal tècnic 
adscrit als programes d'empresa per tal de facilitar l'elaboració de projectes 
continuats i a llarg termini. 
 
4.Presentar un projecte municipal propi, abans de final d'any, per fomentar 
l'economia social i solidària, i preveure'n la consignació pressupostària de cara al 2019. 

5.Presentar un projecte municipal propi, abans de final d'any, per fomentar el 
cooperativisme, i preveure'n la consignació pressupostària de cara al 2019." 


