PLA DE TRANSICIÓ ECOSOCIAL – FASE 4 Priorització de propostes

EIX 3. MODEL ECONÒMIC

Objectiu específic

Nom Proposta

Descripció proposta

1. Diversificar l’activitat
econòmica de la ciutat

Crear una estructura econòmica amb
una elevada adaptabilitat
1.2. Estructura econòmica capaç d’adaptar-se als canvis.
1.3. Que com a ciutat, i com ajuntament, es pugui replantejar
l’activitat de la ciutat (exemple, que cada ciutadà no pugui estar
a més de X metres de determinats serveis).
2.3. Que tots els barris de la ciutat tinguin comerços de proximitat
(promoure aquests comerços des del propi ajuntament) - ciutat
de les distàncies curtes
5.1. Ciutat de distàncies curtes: tenir més comerços als barris
també afavoreix el sentiment de barri.

1. Diversificar l’activitat
econòmica de la ciutat

1. Diversificar l’activitat
econòmica de la ciutat

Assegurar els serveis i comerços de
proximitats per a tots els ciutadans

5.1. (Eix 5) Preveure la millora de serveis i equipaments per a
atendre a la població creixent.

Diversificar el model econòmic de la
ciutat

1.4. Que el govern (ajuntament) faci polítiques per intentar
canviar el model econòmic basat en el turisme à impulsar un
model de turisme amb un nombre de turistes menor, de més
llarga estança i que incorpori la història i el tipus de ciutat.
2.5. Pensar quin són els negocis que calen (necessaris) a la
ciutat i obrir-los amb economia social.

2. Incentivar un model
econòmic pensant des de la
circularitat o l’economia en
Fomentar l'economia social a la
espiral
ciutat

9.1. (Eix 10) Incentivar la compra del comerç just (tenir-ho en
compte també de cara a les concessions, plecs tècnics i
permisos…).

4. Ocupació digne,
responsable i garantida.

Garantir la contractació pública ètica
i responsable

4.1. Contractació pública ètica i responsable: donar punts a les
empreses cooperativitzades, si hi ha una bona política d’igualtat
de gènere, si els treballadors estan sindicats, etc.

4. Ocupació digne,
responsable i garantida.

4.2. Plans d’ocupació i formació à recuperar productes.
Creació
de
plans
d'ocupació
relacionats amb la recuperació de 3.3. (Eix 4) Promoció de l’ocupació i formació per a joves entorn
productes
a la recuperació (per exemple, d’electrodomèstics).

5. No només per consum,
sinó per augmentar les
relacions comunitàries.
6. Impulsar model econòmic
que permeti arribar a la
sobirania financera verda
(millorar contractació de
serveis bancaris)
7. Garantir la igualtat de
gènere dins del sistema
socioeconòmic i laboral.
8. Promoure la distribució
de les càrregues del model
reproductiu.

6.1. Crear una “incubadora” d’iniciatives que pugui ser un servei
Crear un servei d'acompanyament d’acompanyament per aquelles empreses o comerços que
d'iniciatives d'economia verda
apostin per l’economia verda.

Fomentar la corresponsabilitat per 8.1. Arribar en el món laboral a la corresponsabilitat per raó de
raons de gènere
gènere.

9. Reconèixer i reforçar el
sistema sociosanitari i de
cures.
10. Avançar cap a una
estructura productiva i de
llocs de treball social i
ambientalment útils i no
nocius.
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11.1. Apostar per uns requisits (en forma de normativa) que
hagin de tenir les empreses que vulguin obrir locals: aquells que
apostin per l’economia circular, condicions dignes de treball, km
0, etc.

11. Promoure la presència
de l’economia social i
solidària a la ciutat.
12. Relocalització del
sistema productiu.

Creació de normatives i recursos per
a potenciar l'economia social i
solidària a la ciutat

11.2. Ajudes a les famílies per accedir a tots aquells productes i
comerços ecològics i responsables.

13.1. Producte de km 0 i de proximitat.
1.1. (Eix 3.1) Model de ciutat de distàncies curtes.
13. Garantir l’accés a
productes i serveis de
proximitat i sostenible a la
gent més desafavorida.

Potenciar l'activitat productiva
comercial de proximitat

6.1. Fer convenis amb associacions de comerços (per exemple,
i aquells comerços que poden portar producte de proximitat a
casa).

Sector productor agrícola, i alimentari
1. Promoure l’activitat
productiva proximitat
2. Canvi del model
alimentari (menjadors
escolars, mercats i
cooperatives, producció
local/regional...).
Sector industrial
1. Reducció de les
emissions.
2. Acompanyament en les
transicions de les
empreses.
3. Reindustralització
(economia circular).

Foment del cooperativisme industrial 3.1. Fer polítiques de promoció de les indústries que fomentin
i models sostenibles.
el cooperativisme i el model de ciutat verd.

Sector serveis

1. Millora i augment dels
serveis públics.

Requisit obligatori de l'administració
en contractació verda

Obligar a l'administració a que la contractació sigui en
establiments o empreses sensibles amb la sostenibilitat.
Disposar de certificacions en sostenibilitat s'hauria de valorar
en el moment de la contractació de serveis.

2. Desincentivar el model
monocultiu del turisme.

3. Avançar cap a un turisme
sostenible (econòmica,
Desenvolupament d'accions cap a
social i ambientalment).
un turisme sostenible

3.1. Treballar per un turisme de menor quantitat però de més
qualitat, que tingui relació amb la vida de la ciutat.
Incloure paràmetres de sostenibilitat i reciclatge en festival
Girona Temps de Flors.

Sector comerç i consum
1. Promoure l’activitat de
consum de proximitat i
cooperativa.
2. Estalvi i eficiència en el
consum.

3. Compartir béns.
4. Potenciar un consum de
roba responsable i de
proximitat. (Crear una
moda).
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5. Habilitar espais
d'intercanvi de roba o
botigues de 2a mà. Donar
llocs de treball a persones
amb risc d'exclusió social.
6. Canviar la política de
grans superfícies i
supermercats, per
promoure el comerç local i
mercats, els quals és més
fàcil d'influenciar en
reducció de residus,
proximitat…
7. Canvi dels patrons de
consum i estils de vida (més
ecològic, de proximitat, cicle
curt, menys energia...).
8. Promoure el consum de
productes ecològics.
Factor laboral
1. Reducció de jornades
laborals.
2. Canvi en la gestió de
feines (cooperatives).
3. Oferir transicions
professionals per als sector
més contaminants i
ambientalment nocius.
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