
PARLEM-NE, l'escenari post-COVID - Comerços i restauració

 
 

«PARLEM-NE, l'escenari post-COVID» és un nou espai col·laboratiu impulsat 
per l'Ajuntament de Parets del Vallès obert a la ciutadania, entitats, comerços,
empreses, indústries, i a tot el teixit sociocultural i laboral del municipi. És un 
espai de treball i de debat on l'objectiu és elaborar conjuntament una 
estratègia d'actuació.

La pandèmia de la COVID19 està provocant un canvi en les formes que fins 
al moment teníem de viure i de practicar les relacions tant socials com 
laborals. L’etapa que s’inicia ara, la «nova normalitat», ens dóna l’oportunitat 
d’exercir noves pràctiques, de crear nous vincles, de millora de la situació 
actual i, dins la incertesa, afrontar el que pot venir.

Us convidem a contestar el següent formulari, per tal de percebre quines són 
les problemàtiques i necessitats actuals de les persones que viuen i/o 
treballen a la nostra vila, per així, poder plantejar accions que ajudin a 
afrontar la situació actual i la que esdevindrà en els pròxims mesos.

 

CUIDEM-NOS, ESCOLTEM-NOS, PARLEM-NE!

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).
Nom comercial de l’establiment *

Persona de contacte *

Telèfon de contacte *

Correu electrònic *

1. Com et planteges el teu negoci en els pròxims mesos?
 - El meu negoci no s’ha vist afectat especialment.
 - El meu negoci s’ha vist afectat però crec que es recuperarà en els mesos vinents.
 - M’he plantejat la possibilitat de tancar el negoci.
 - He decidit tancar o traspassar el negoci pròximament.

Altres

2. Si el teu negoci s’ha vist afectat especialment, en quins aspectes?
 - Financers.
 - De personal (ERTO, tancament temporal...)
 - Reorientació del negoci.
 - Logística/proveïdors

Altres

3. En funció de la teva situació, quines mesures creus que s'haurien d'establir per ajudar-te en 
relació amb la crisi que estem patint?



 - Dinamització econòmica amb esdeveniments per reactivar l’economia local.
 - Formació per reactivar el teu negoci.
 - Assessorament/formació en anàlisi i gestió econòmica del vostre negoci.
 - Assessorament/formació en màrqueting.
 - Assessorament/formació en noves tecnologies i recursos TIC.
 - Suport i assessorament en la gestió d'ajudes econòmiques públiques.

Altres

4. Amb relació a la contractació de personal quines mesures creus que es podrien portar a terme?

5. Creus que esteu preparats per l’escenari de la “nova normalitat”?

6. En cas que hagis contestat "No" o "Tinc dubtes" a la pregunta anterior, quines necessitats creus 
que heu de tenir en compte? (per exemple, qüestions de tresoreria, de proveïdors, de personal, 
altres).

7. Voldries proposar altres accions o suggeriments que es podrien dur a terme per tal de dinamitzar i
reactivar el teixit comercial i de restauració del municipi?

 Vull rebre una còpia del formulari per correu electrònic
Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable: Ajuntament de Parets del Vallès

Finalitat: Organització i gestió de processos participatius de l'Ajuntament de Parets del Vallès.

Legitimació: Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats 

a aquesta Entitat.

Destinataris: Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del 

Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Drets: d’informació, d’accés, de rectificació, de limitació del tractament, de supressió, d’oposició i de 

portabilitat de les dades, tal com s'explica en la informació 

addicional: http://paretsdelvalles.eadministracio.cat/dossier.1

Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la 

següent adreça: http://paretsdelvalles.eadministracio.cat/privacy

http://paretsdelvalles.eadministracio.cat/privacy
http://paretsdelvalles.eadministracio.cat/dossier.1
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