
    
 

 

 SERVEI D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL  
 

L’Ajuntament de Lloseta ha incorporat un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) 

amb l’objectiu de millorar el model econòmic del municipi. El pla de treball de l’AODL es basa 

en promoure i executar aquelles polítiques públiques que afavoreixin el desenvolupament 

local per tal de millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans.  

 

 

1. Formació 
L’AODL planificarà programes formatius, conferències, jornades i sessions 

informatives, tant per activitats econòmiques tradicionals com per emergents, a partir 

de les necessitats de formació detectades al municipi. 

 
 

2. Dinamització del comerç local i l’associacionisme 
L’AODL té la funció de dinamitzar socialment el territori, creant un espai agradable per 

viure duent a terme iniciatives que fomentin la creació d’espais comercials urbans 

amables, atractius i agradables que afavoreixen, indirectament, la compra al comerç 

local. 

L’AODL també promourà la creació d’una Associació de Comerciants donant suport als 

comerços i empreses per que s’agrupin i els converteixi en promotors del creixement 

comercial i del desenvolupament local. 
 
 

3. Assessorament a emprenedors i empreses. 
L’AODL ofereix suport i assessorament a les empreses i emprenedors del municipi, per 

tal d’ajudar a detectar i fomentar les iniciatives empresarials del territori. 

 - Identificar les activitats emergents susceptibles de ser explotades 

- Impulsar la creació d’empreses i fomentar la cultura empresarial 

- Assessorament tècnic de projectes empresarials 

- Seguiment d’empreses  

 

 

4. Polítiques actives d’ocupació 
L’AODL té la missió de col·laborar en la promoció i implementació de les polítiques 

d’ocupació que desenvolupa el SOIB, a més de fomentar l’ocupació i la formació per a 

la generació d’activitat empresarial i la dinamització del comerç de proximitat, 

millorant així la competitivitat territorial i adequant la programació de les polítiques 

d’ocupació a la realitat municipal.  

 

 

La incorporació de l’AODL a l’Ajuntament de Lloseta ha estat possible gràcies a la participació 

del SOIB i el cofinançament del SEPE. 

 

Per a més informació, podeu contactar amb l’AODL, Lena Munar, demanant cita prèvia al 

correu electrònic aodl@ajlloseta.net o al telèfon de l’Ajuntament 971 51 40 33 ext 216. 


