Veray: ?La millor política social és la creació
d?ocupació, cal estar al costat d?aquells qui generen
noves oportunitats?
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La candidata Popular a l'alcaldia de Girona, Concepció Veray, ha fet campanya avui a diferents
barris de la ciutat, entre ells, a Can Gibert del Pla, i ha explicat i presentat mesures i propostes
perquè "Girona segueixi creixent i sigui més socialment responsable", i en aquest sentit ha dit que
"la millor política social és la creació d'ocupació, cal estar al costat d'aquells qui generen noves
oportunitats".
La candidata Popular ha exposat que "l'Ajuntament ha de treballar per crear les condicions idònies
que permetin captar i facilitar l'establiment, a la ciutat, de nous projectes empresarials que generin
nous llocs de treball de qualitat", i considera que "per facilitar l'obertura i la posada en
funcionament de noves activitats econòmiques a la ciutat és necessari simplificar l'administració i
reduir la burocràcia".
En aquest sentit, Veray ha anunciat que "nosaltres ens comprometem a crear la Finestreta Única
Empresarial perquè Pimes i emprenedors puguin constituir la seva empresa de forma senzilla i
ràpida, i a dissenyar, en col·laboració amb els agents econòmics i socials, plans integrals per a la
creació i implantació de noves empreses a la nostra ciutat".
La candidata Popular considera que "per seguir creixent i fer-ho de manera compassada i sense
deixar-nos a ningú pel camí és necessari donar suport a la nostra economia local perquè només
donant suport al nostre teixit productiu podrem seguir en el camí de la reactivació econòmica i
creant ocupació".
En aquest sentit, Veray ha explicat que "és necessari desenvolupar programes d'emprenedoria que
promoguin l'autoocupació, fomentar i facilitar la convocatòria d'esdeveniments de xarxes
empresarials a la ciutat en col·laboració amb les entitats que promoguin l'emprenedoria, ampliar
els recursos destinats a les polítiques actives d'ocupació i que aquestes siguin accessibles a les
persones amb discapacitat, i ajudar, mitjançant una rebaixa d'impostos i taxes, a aquells que obrin
un negoci a la ciutat i creïn nous llocs de treball".
La candidata Popular s'ha compromès a "elaborar conjuntament amb el sector privat i els
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municipis de l'àrea urbana un projecte per fer de Girona una ciutat de negocis aprofitant el gran
atractiu empresarial i la ubicació privilegiada de la ciutat", una proposta que per Veray lliga amb
"la necessitat de modernitzar Fira de Girona i millorar la promoció de l'Auditori-Palau de
Congressos".
Finalment, Veray s'ha referit també a l'àmbit de l'economia social i la importància d'aquestes
empreses de la ciutat i, en aquest sentit, s'ha reafirmat en el compromís "d'arribar a l'aplicació del
7% del capítol dos del pressupost municipal a la contractació responsable, i a establir, dins
d'aquests contractes, mecanismes de control i seguiment per assegurar el compliment de les
clàusules socials, així com a prioritzar la formació dels tècnics municipals en aquest àmbit i en els
perfils de persones vulnerables, a aplicar mesures d'acció positiva en favor de les persones amb
discapacitat i/o vulnerables, i a facilitar les pràctiques laborals d'aquests col·lectius a
l'Ajuntament".
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