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1. Àmbit i marc de treball  

 

Denominació del Pla de treball: Pla de treball d’Empresa,  Comerç i  Turisme 

Nom de la persona proposada: no es coneix en el moment de la sol·licitud 

Nom de la responsable tècnica de l’AODL: Isabel Palou Aligué, Responsable de l’Oficina de 

Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu (OPE).  

 

Situació de l’AODL dins de l’organigrama de l’entitat: 

Presentació de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica  (ASPPE) 

L’any 2014 les àrees de Promoció Econòmica i de Serveis a les Persones iniciaren una fase de 

transformació organitzativa l’objectiu de la qual perseguia la integració de les unitats tècnica i 

de gestió de diversos serveis proveïts per l’Ajuntament de Manlleu. Aquest canvi havia de 

possibilitar un impuls en les seves capacitats i potencialitats de dinamització econòmica i 

social. En aquest sentit, l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica (ASPPE) va ser 

l’ens escollit per fer possible l’entesa i la pràctica de serveis, activitats i projectes de 

desenvolupament local de caràcter integral.  

 

Una vegada replantejades les coordenades estratègiques de l’organització: missió, visió i valors 

de l’ASPPE emmarcada en l’espai estratègic i en el context actual de l’Ajuntament de Manlleu, 

l’esforç es centra en: 

 

a) per una banda en l’assumpció d’aquest canvi per part del personal de l’organització, 

així com també la introducció i consolidació de les adaptacions necessàries en termes 

d’ estructura tècnica i de gestió, 

b) per altra banda,  en la redefinició d’alguns dels productes i serveis de l’ASPPE d’acord a 

metodologies d’innovació pública de coconstrucció publico-privada entre 

administració i agents implicats en el desenvolupament local. 

 

En aquest sentit, amb la nova concepció de desenvolupament local introduïda, la 

transversalitat entre els diferents serveis de l’ASPPE esdevé quelcom imprescindible per poder 

oferir un servei integral que faciliti la relació entre l’Administració i els diferents actors i 

actores socioeconòmics d’una societat cada vegada més plural i amb característiques 

heterogènies. 
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La fusió de les àrees de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica ha comportat el 

replegament de 7 serveis en una mateixa unitat. Aquest fet, portat a terme amb la voluntat de 

treballar pel desenvolupament local d’una manera holística i complementària adaptada a les 

necessitats, demandes i potencialitats de ciutadania, entitats, empreses i comerços; requereix 

cercar mecanismes i dinàmiques que possibilitin la posada en pràctica les possibles sinergies 

detectades i resultants. En aquest sentit, s’ha treballat i es seguirà treballant en la recerca 

d’aquelles solucions que, ja no tan sols permetin l’òptim encaix entre els diversos serveis de 

l’àrea, sinó en el disseny d’aquells mecanismes de relació que possibilitin la coconstrucció de 

polítiques públiques entre diferents serveis i agents econòmics i socials del territori. 

 

 

Així doncs, els nous àmbits que s’impulsen per al desenvolupament local de Manlleu, i que 

complementen els serveis de formació i ocupació; empresa, indústria i comerç; fires i 

mercats; i pagesia; són: 

 

- Cultura 

- Esports 

- Educació 

- Joventut 

- Mitjans de comunicació 

- Participació ciutadana 

- Economia social i solidària 
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Aquests nous àmbits neixen, d’una banda, d’haver identificat quines són les noves oportunitats 

sectorials, i, d’una altra banda, a partir de la perspectiva dels recursos endògens, econòmics i 

socials del territori.  

Això ens porta a treballar no només en noves línies estratègiques de treball transversal de nous 

projectes de desenvolupament local sinó també en la creació d'un nou model de gestió 

innovador de formules de màrqueting públic que ha de constituir una bona base d'impuls de 

l'ocupació i del desenvolupament local a Manlleu. La combinació de l'acció interadministrativa, 

és a dir, del model de gestió interna, amb uns serveis revitalitzadors de l'economia i generadors 

d'ocupació esdevindran la base d'una visió integral que dirigeixi les accions cap el mateix 

objectiu que es troba en satisfer les necessitats dels diferents usuaris dels serveis. Una 

satisfacció de demanes i necessitats que ha de portar-se a terme d’acord a les potencialitats 

d’aquestes persones, és a dir, per a elles però amb elles. Aquest enfocament no tant sols es vol 

limitar geogràficament sinó que manifesta la voluntat de transferir les bones pràctiques a altres 

espais territorials. Aquesta visió estratègica anirà per davant de totes de les línies estratègiques 

ja que influeix sobre totes de manera global i transversal.  

Organigrama de l’entitat 

Dins de l‘organigrama el nou AODL se situarà dins del servei d’Empresa juntament amb la resta 

de tècnics que el conformen.  

 



Pla de Treball AODL d’Empresa, Comerç i Turisme 

 

5 
 

  

 

 

Instruments i infraestructures de què disposarà l’AODL 

 

 

Can Puget, centre polític i tècnic de l’Àrea.  
 
Actualment a l’edifici públic de CAN PUGET, casa de 
cultura, és l’emplaçament on ha estat ubicat 
pràcticament la totalitat del personal de l’ASPPE, 
esdevenint l’eix motor de l’àrea, amb coordinació 
permanent amb la resta d’equipaments externs 
que també és gestionen: equipaments esportius, 
culturals, de joventut, d’educació, o d’ocupació, 
entre d’altres.  
 
La ubicació de la pràctica totalitat del personal 

tècnic i de gestió en un mateix equipament 

afavoreix el treball conjunt i les sinergies entre els 

diversos serveis.  

 
Lab. Espai Coworking Manlleu. 
 
Inaugurat l’abril del 2017, és el nou 
equipament de l’Àrea, l’espai d’atenció a 
les empreses i les persones 
emprenedores, on s’ubica el personal 
responsable del LAB., i també el 
personal del servei d’empresa per fer 
l’atenció als usuaris.  
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Antecedents / introducció al Pla de treball  

El pla de treball del nou AODL d’Empresa i Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Manlleu es 

portarà a terme formant part del Servei d’Empresa de l’OPE de l’Àrea de Serveis Personals i 

Promoció Econòmica (ASPPE) de l’Ajuntament de Manlleu i a través d’un treball conjunt i 

transversal amb el servei de fires i mercats i amb el Museu del Ter. 

L’AODL d’Empresa i Comerç i Turisme treballarà per a les persones emprenedores, les 

empreses i els comerços a partir dels programes, projectes i activitats que es desplegaran en 

aquest document i, alhora, serà la responsable de liderar el fer i el desenvolupar l’acció 

sol·licitada en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local (programa de suport 

i acompanyament a la planificació estratègica) amb el nom de “Projecte passeig del Ter com a 

element estratègic territorial”.  

En aquesta context, s’emmarca el pla de treball que proposem per a l’AODL d’Empresa i 

Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Manlleu. El pla de treball vol impulsar el treball conjunt 

en l’ASPPE de l’Ajuntament de Manlleu, prenent l’empresa i el comerç com a sectors a millorar 

i el Passeig del Ter, com a eix motor per a l’activitat econòmica i la generació d’ocupació a 

Manlleu.  

Cal destacar que l’àmbit del turisme requereix d’un treball conjunt entre l’OPE Manlleu i el 

Museu del Ter, creant les sinèrgies i les coordinacions necessàries pel treball en l’àmbit del 

turisme. 

Per començar, recordar tres aspectes generals següents: 

• L'Ajuntament de Manlleu treballa el desenvolupament local amb una visió més amplia. 

La creació i el funcionament de l'Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica 

(ASPPE) facilita el treball conjunt i la creació de sinergies positives entre els diferents 

serveis i entenent la dinamització econòmica del territori més enllà dels serveis generals 

de promoció econòmica. Aquesta decisió ha estat clau, ja que defineix l'objectiu de 

treballar el desenvolupament local des d'una perspectiva més amplia, fent dels serveis 

de cultura, jovent i esports part de l’estratègia de desenvolupament, alhora que 

entenent l'educació i la formació com un tot i una oportunitat de millora vital de la 

societat manlleuenca, donades les característiques del nostre municipi.  

• El treball d'innovació pública amb tot l'equip de l’ASPPE i la proposta de treball tècnica i 

política (iniciat a partir de setembre del2015) com a projecte per proposar els serveis, 

els projectes i la manera de prestar-los. Com a Ajuntament, comptem amb recursos 

humans i tècnics propis que són una oportunitat per a Manlleu, ja que amb ells podem 

generar projectes i serveis nous amb facilitat. Som impulsors i generadors de projectes 

per a Manlleu i som i volem ser referents en aquests projectes. La dimensió de la ciutat 

ens dóna dues oportunitats. D’una banda, Manlleu té una dimensió que ens permet un 

coneixement exhaustiu del territori, de les persones i de les empreses; i, d’una altra 

banda, Manlleu té una dimensió important que ens permet presentar projectes 

adaptats a la nostra realitat. La dimensió de les empreses també és diferent. 
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• El treball de desenvolupament territorial de l’àrea d’influència de Manlleu, la 

supramunicipalitat, fent extensius els seus serveis i projectes a agents municipals. 

L’Ajuntament de Manlleu vol donar continuïtat al treball de proximitat i de relació amb 

ciutadans, emprenedors, empreses i agents socials i econòmics del municipi, essent 

l'OPE el referent dels serveis que es presten, i alhora vol contribuir al desenvolupament 

d'Osona i 0participar en projectes d’àmbit supracomarcal. 

 

A tenir en compte, el marc estratègic següent:  

1. Objectiu de mandat 2015-2019, Dinamització econòmica i industrial de Manlleu. 

Presentat en el comitè executiu per part de l'equip de govern. A partir d'una descripció 

sintètica de les dades socio econòmiques principals i del teixit empresarial de Manlleu, i 

tenint present l'estructura organitzativa i l'equip de treball de l’Àrea de Serveis a les Persones 

i Promoció Econòmica en general i de l'OPE Manlleu en particular, així com dels serveis que 

actualment es presten, és fa una proposta de serveis i de projectes de dinamització 

econòmica i industrial a treballar en aquest propers quatre anys per assolir l'objectiu. 

 

2. FES Manlleu (Fòrum econòmic i Social de Manlleu).  

Punt de trobada, reflexió i debat. Espai de generació de projectes, on compartir coneixements i 

alhora definir i concretar propostes de progrés i projecció de la ciutat de Manlleu al territori. 

La voluntat de donar resposta a les necessitats econòmiques i socials agreujades per les 

conseqüències de la crisi i la voluntat de posar en valor les potencialitats de Manlleu i la seva 

ciutadania han estat les principals causes que han impulsat el desenvolupament del FES 

Manlleu. FES MANLLEU 2016 va demanar la participació dels agents implicats en el 

desenvolupament econòmic local per a la consecució dels reptes marcats i per a la detecció de 

les oportunitats que han de permetre a Manlleu avançar i créixer a nivell social i econòmic, 

posicionant-nos com a ciutat de serveis, d’indústria i de cultura, amb un gran valor afegit, la 

qualitat de vida. Hi van participar empreses, comerços, iniciatives d’ESS, agents econòmics i 

socials, entitats, centres d’educació, etc. Els reptes de les jornades 2016 es van centrar en la 

definició d’objectius econòmics, socials i culturals estratègics per a Manlleu. A través del 

consens de propostes constructives i concretes es van definir línies d’actuació que haurien de 

permetre la reactivació econòmica del municipi i possibilitar la generació de llocs de treball i el 

benestar entre la ciutadania.  

FES MANLLEU 2018 ha servit per fer el retorn de les propostes de treball sorgides i acordades 

en l’edició del 2016.  

  



Pla de Treball AODL d’Empresa, Comerç i Turisme 

 

8 
 

 

 

3. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 

Actualment es troba en procés de redacció i tramitació de la revisió del POUM de Manlleu. 

L’Ajuntament ha iniciat els treballs per tal d’elaborar el nou document urbanístic. El POUM que 

ara es redactarà serà l’instrument que establirà les regles del joc del desenvolupament 

urbanístic al municipi durant els propers 20 anys. El procés engegat és una oportunitat que 

comporta la possibilitat de repensar el model urbanístic del municipi i posar damunt la taula 

els reptes de futur a encarar. Un debat matisat pel moment de crisi actual, on prendrà 

importància la incorporació a criteris de major sostenibilitat mediambiental i de millora de la 

qualitat urbana. 

En aquest marc estratègic, hi cal sumar el procés participatiu del Passeig del Ter, realitzat per 

l’Ajuntament de Manlleu per definir el futur del vora Ter, a partir del qual hem obtingut 

respostes concretes que ajudaran a definir on i com cal intervenir per millorar la qualitat del 

passeig del Ter, on, quines i de quina manera s’han de definir o promoure noves activitats i 

usos i prioritzar les intervencions i estratègies a dur a terme al conjunt del vora Ter.  

En el marc del procés participatiu, es van realitzar dues activitats presencials obertes a tota la 

ciutadania, un taller de debat i una sessió de mapeig ciutadà. Durant el mes de març del 2017, 

es va fer el taller de debat al Museu del Ter, amb els objectius de consensuar les línies 

estratègiques d’actuació al vora Ter i definir i ubicar els usos futurs. Al llarg de l’activitat es van 

discutir quines línies estratègiques han de definir el vora Ter, quines funcions i usos ha de tenir 

l’espai i com volem que sigui en un futur. Aquesta sessió va arribar una vegada coneguts els 

resultats de l’enquesta ciutadana que van respondre més de 700 persones i, per tant, la sessió 

no va partir de zero, si no que ja arrancava amb el coneixement de les preferències definides 

en l’enquesta. La segona activitat va tenir lloc en el mes d’abril, i es va proposar una sessió de 

mapeig in situ, al Passeig del Ter, que va ajudar a concretar la proposta d’usos futurs, que 

permetés veure possibles incompatibilitats i necessitats a cobrir i que situés els punts clau del 

vora Ter per a la priorització de les accions estratègiques.  

 

A tenir en compte, els actors territorials següents:  

1. El Museu del Ter 

Creat al 2004 com una iniciativa de l’Ajuntament de Manlleu per posar en valor el 

patrimoni cultural vinculat a la història de la industrialització i el patrimoni natural del Ter. 

Fou concebut com una peça important per a la recuperació urbana de la façana fluvial de 

la ciutat i com una institució que havia de contribuir a dinamitzar la vida cultural de la 

ciutat. Actualment el Museu del Ter es defineix com un museu de territori i societat que 

treballa en els àmbits de la recerca, la conservació, l’educació, l’acció cultural i la promoció 

turística. I ho fa atent al seu entorn, amb vocació territorial i abastant amplitud d’àmbits 

de treball, que no es limiten al patrimoni industrial, tot i la importància d’aquest.  
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2. El Consorci del Ter 

Constituït el 1998 (Projecte Alba-Ter/AVE cofinançat per la Unió Europea mitjançant els 

Fons FEDER), treballa per mobilitzar els recursos econòmics que permetin executar 

actuacions en el territori que configura l’àmbit fluvial del riu Ter. L’existència d’aquest ens 

supramunicipal és una oportunitat per aconseguir una ordenació global i integral d’aquest 

riu com a eix vertebrador d’un territori ric i heterogeni. El Consorci és una entitat 

reconeguda internacionalment per la seva tasca en la concepció i desenvolupament d’un 

projecte global de cohesió territorial a través de la potenciació de la identitat territorial, 

cultural, social, econòmica i ambiental articulada a l’entorn de l’eix natural del Ter. El 

Consorci del Ter està format per 64 ajuntaments i 5 consells comarcals de la conca del Ter. 

 

3. Manlleu Associació de Comerciants (MAB) 

Manlleu Associació de Botiguers (MAB) va néixer l'any 1999 per treballar conjuntament 

per a la defensa dels interessos del sector comercial de la ciutat. Des dels seus inicis, el 

MAB ha col·laborat amb altres agents del municipi i s'han creat sinèrgies amb la cultura, les 

entitats, els recursos turístics o les festes. També des del MAB s'han impulsat iniciatives 

solidàries amb repercussió directa a la ciutat. En l’àmbit comercial, cal destacar l’existència 

del Conveni entre l’Ajuntament de Manlleu i el MAB per a dinamització del comerç de 

Manlleu. L’Ajuntament de Manlleu, a través de l’ASPPE, té la voluntat de cooperar i donar 

suport a les entitats i associacions que treballen en l’àmbit del comerç per tal de 

promocionar-lo i millorar-ne el seu posicionament.  

 

L’Ajuntament de Manlleu i el MAB Manlleu tenen interessos concurrents en l’àmbit de la 

dinamització i promoció del comerç de Manlleu, per la qual cosa es proposa el conveni de 

col·laboració. El conveni té per objecte establir una relació de col·laboració entre 

l’Ajuntament i el MAB per fomentar i recolzar la l’execució del pla d’actuacions anual del 

MAB Manlleu que contribueix a la promoció i dinamització del comerç de Manlleu. 

L’Ajuntament manté la col·laboració en el disseny de els actuacions previstes i en fa el 

control i el seguiment.  

 

4. Osona Turisme 

Osona Turisme és una organització especial del Consell Comarcal d'Osona que té com a 

finalitat promocionar el turisme de la comarca d’Osona i assessorar els ens locals i les 

entitats privades dedicades o relacionades amb el sector turístic. 
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Per últim, per tancar ja aquests antecedents al Pla de treball de l’AODL d’Empresa, Comerç i 

Turisme, apuntar i comentar un aspecte prou important pel què serà el marc d’actuacions i 

treball del nou AODL d’Empresa i Comerç i Turisme, com és l’enfoc i els trets relatius als 

aspectes del treball de l’OPE amb les empreses, comerços i persones emprenedores.  

Així doncs, l’OPE  vol fer una atenció directa i personal, vol ser el prestador de serveis i el 

referent pels usuaris, vol facilitar les gestions i poder fer un servei més pròxim i personalitzat. 

Per això:  

• Ampliar la interlocució ajuntament i empresa, mitjançant propostes culturals i 

esportives pel teixit comercial, i, per exemple, la millora introduïda en el servei de 

creació d'empreses amb un treball conjunt i acompanyament amb l'Àrea de Serveis 

Territorials.  

• Arribar a tot el teixit empresarial. Només s'hi arriba per proximitat i confiança i amb 

serveis adaptats i personalitzats per a les empreses, donant resposta a les necessitats 

tant de microempreses, com de PIMES i grans empreses.  

• Generar cooperació entre empreses de diferents dimensions del municipi. 

• Disposar de serveis diferents per a dimensions empresarials diferents: la importància 

de la microempresa fa necessari que també trobi serveis que l'ajudin a avançar perquè 

no li serveixen els serveis clàssics.  

• Tenir més coneixement i relació directa ajuntament i empresa amb la prospecció i 

l'assessorament a les empreses i comerços de Manlleu. 

• Establir  una relació més profunda amb el teixit empresarial i comercial del municipi.  

• Crear sinèrgies positives entre els diferents serveis de l’àrea de serveis a les persones i 

promoció econòmica i els actors territorials. 
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DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA DEL PLA DE TREBALL 

 

El pla de treball està estructurat a partir de 3 línies estratègiques de les quals surten 5 

objectius específics amb el corresponent programa, projecte i desenvolupament de les 

activitats finals a treballar.  

 

o La línia estratègica 1 (25%): Acompanyament a la creació de noves empreses, la 

consolidació dels projectes empresarials i el teixit empresarial existent. Té 2 objectius 

específics amb 4 programes i 4 projectes (cada programa té un projecte a 

desenvolupar):  

o El primer projecte és La Roda de l’emprenedoria.   

 El percentatge de dedicació estimat és del 5%. 

 1 activitat 

o El segon projecte és el Projecte d’assessorament i d’impuls del teixit empresarial. 

 El percentatge de dedicació estimat és del 12%. 

 3 activitats 

o El tercer projecte és la Carta de serveis per a les empreses.  

 El percentatge de dedicació estimat és del 3%.  

 1 activitat 

o El quart projecte és La Reempresa.  

 El percentatge de dedicació estimat és del 5%. 

 1 activitat 

 

o La Línia estratègica 2 (55%): Promoció d’accions d’impuls i dinamització comercial. Té 1 

objectiu específic amb  2 programes i 4 projectes:  

o El primer projecte, Projecte d’activitats de dinamització comercial de Manlleu. 

 El percentatge de dedicació estimat és del 35%. 

 4 activitats 

o El segon projecte, Activitats de coordinació i participació en taules de co-

construcció públic-privat. 

 El percentatge de dedicació estimat és del 5%. 

 2 activitats 

o El tercer projecte, Projecte de millora de la digitalització dels comerços de 

Manlleu. 

 El percentatge de dedicació estimat és del 5%. 

 1 activitat 

o El quart projecte, Informació i dades d’empreses i comerços i la seva posada 

en valor.  

 El percentatge de dedicació estimat és del 10%. 

 1 activitat 
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o La línia estratègica 3 (20%): Activació de recursos locals que puguin generar impacte 

en la creació d’activitat i ocupació. Té 2 objectius específics amb 2 programes i 2 

projectes:  

o El primer projecte és el “Projecte passeig del Ter, com a element estratègic 

territorial” .   

 El percentatge de dedicació estimat és del 15%. 

 1 activitat 

o El segon projecte és la Cistella de projectes de comerç i serveis i el turisme. 

 El percentatge de dedicació estimat és del 5%.  

 1 activitat 
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 i línies estratègiques 

 

L’objectiu central del pla de treball de l’AODL d’Empresa, Comerç i Turisme és el següent:  

Assolir un desenvolupament econòmic viable i sostenible de la ciutat en general, i, 

especialment de les empreses i l’ocupació dels sectors del comerç, el turisme i els serveis, de 

manera relacionada amb el desplegament del “Projecte del Passeig del Ter com a element 

estratègic territorial” com a  recurs endogen de patrimoni natural i industrial que ha de ser 

motor de generació d’activitat i creació d’ocupació.  

Les línies estratègiques són: 

Línia estratègica 1. Acompanyament a la creació de noves empreses i a la consolidació dels 

projectes empresarials i el teixit empresarial existent. Aquesta 1a línia estratègica es treballa en 

col·laboració i conjuntament amb les tècniques del servei d’Empresa de l’OPE.  

 

Objectiu específic 1.1: Impulsar la creació de noves empreses, la consolidació dels 

projectes d’empresa i les empreses del territori.  

 

Projecte 1.1.1.1. La roda de l’emprenedoria 

Projecte 1.1.2.1. Projecte d’assessorament  i d’impuls del teixit empresarial  

Projecte 1.1.3.1. La carta de serveis per a les empreses 

Objectiu específic 1.2: Impulsar la Reempresa al territori de cobertura del punt local 

Reempresa de Manlleu 

Projecte 1.2.1.1: La Reempresa 

 

Línia estratègica 2. Promoció d’accions d’impuls i dinamització comercial 

 

Objectiu específic 2.1: Potenciar el sector comercial i de serveis i la seva capacitat de 

generar ocupació.   

 

Projecte 2.1.1.1. Projecte d’activitats de dinamització comercial de Manlleu. 

 

Projecte 2.1.1.2. Activitats de coordinació i participació en taules de co-

construcció públic privat.  

 

Projecte 2.1.2.1. Projecte de millora de la digitalització dels comerços de 

Manlleu. 

 

Projecte 2.1.2.2. Informació i dades d’empreses i comerços i la seva posada en 

valor. 
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Línia estratègica 3. Activació de recursos locals que puguin generar impacte en la creació 

d’activitat i ocupació. 

 

Objectiu específic 3.1: Impulsar plans estratègics que tinguin impacte en la 

generació d’ocupació  i l’activitat econòmica. 

 

Projecte 3.1.1.1. “Projecte passeig el Ter, com a element estratègic 

territorial” 

 

Objectiu específic 3.2: Identificar oportunitats de nova activitat i ocupació en 

els serveis i el comerç i el turisme en concordança amb el Projecte passeig del 

Ter, com a element estratègic territorial” 

 

Projecte 3.2.1.1. Cistella de projectes de comerç i serveis.  
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2. Programes, projectes i activitats 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 (25%) 
Acompanyament a la creació de noves empreses i a la consolidació dels projectes empresarials i el teixit empresarial existent 

 

OBJECTIU ESPECÍFIC 1.1 
Impulsar la creació de noves empreses, la consolidació dels projecte d’empresa i les empreses del territori.  

 

OBJECTIU ESPECÍFIC 1.2 
Impulsar la Reempresa al 

territori de cobertura del punt 
local Reempresa de Manlleu 

 

PROGRAMA 1.1.1 
Programa per crear i consolidar 

noves empreses al territori 

PROGRAMA 1.1.2 
Programa de suport al teixit  

empresarial  

PROGRAMA 1.1.3 
Programa 

d’assessorament 
expert i especialitzat 
per a les empreses 

PROGRAMA 1.2.1 
Programa de cessió de l’èxit 

empresarial 

PROJECTE 1.1.1.1 
La roda de l’emprenedoria 

 
Objectiu específic: identificació 
de les habilitats i les 
competències emprenedores i 
anàlisi integral de la viabilitat 
del  projecte d’empresa. 
 

PROJECTE 1.1.2.1 
Projecte d’assessorament i d’impuls del teixit empresarial 

 
Objectiu específic: professionalització del petit comerç i els serveis i que 
guanyin en competitivitat empresarial.  
Objectiu específic: millorar la gestió de l’activitat de l’empresa a partir de la 
identificació i adaptació d’un quadre de comandament integral per obtenir 
un full de ruta a curt i mig termini. 

Objectiu específic: participació i fer aportacions en el pla d’acció 
Estratègies per la millora de la qualitat del treball en els sectors 
empresarials. 
 

PROJECTE 1.1.3.1 
La carta de serveis per 

a les empreses 
 
Objectiu específic: 
assessorament extern i 
especialitzat en els 
àmbits de l’empresa 
segons les seves 
necessitats.  

PROJECTE 1.2.1.1 
La Reempresa 

 
Objectiu específic: la 
compravenda d’empreses en 
funcionament per part de 
persones emprenedores, 
salvant l’empresa i els llocs de 
treball.  

ACTIVITAT 
Donar suport i assessorament a 
l’elaboració de plans d’empresa i altres 
eines, ajudar a la cerca dels recursos 
econòmics i de finançament necessaris 
i acompanyar la posada en marxa i 
consolidació. 

ACTIVITAT 
Desenvolupar un conjunt 
d’activitats d’informació, 
suport, acompanyament i 
assessorament als comerços 
per a la millora de la gestió 
dels comerços. De botiguer a 
empresari.  

ACTIVITAT 
Definir indicadors (KPI’S) per 
fer el seguiment de l‘activitat 
quotidiana a l’empresa i 
donar recomanacions 
tècniques per part de 
l’expert extern que intervé a 
l’empresa. 

ACTIVITAT 

Participar activament en el 

Pla d’acció Estratègies per la 

millora de la qualitat del 

treball en els sectors 

empresarials. 

ACTIVITAT 
Portar a terme el projecte de 
la carta de serveis per a les 
empreses.  

 
 

ACTIVITAT  
Portar a terme el projecte de la 
Reempresa posant en contacte les 
parts, acompanyant-les durant tot el 
procés, seguint la metodologia pròpia 
del projecte. 



Pla de Treball AODL d’Empresa, Comerç i Turisme 

 

16 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 (55%) 
Promoció d’accions d’impuls i dinamització comercial 

 

 

OBJECTIU ESPECÍFIC 2.1 
Potenciar el sector comercial i de serveis i la seva capacitat per generar ocupació. 

 

 

PROGRAMA 2.1.1 
Programa de dinamització del sector comercial de Manlleu 

 

 
PROJECTE 2.1.1.1 

Projecte d’activitats de dinamització comercial de Manlleu 
 

Objectiu específic: presentació concentrada de l’oferta comercial de Manlleu (de qualitat, variada i moderna) a través 
d’accions de promoció del comerç de caràcter innovador.   
Objectiu específic: adquisició de més visibilitat per al comerç de Manlleu i foment de les compres locals.  
Objectiu específic: aconseguiment d’inspiració a fora i coneixement de diferents formats i conceptes de comerç per a 
la seva aplicació per la millora de l’oferta comercial de la ciutat.  
 

 
PROJECTE 2.1.1.2 

Activitats de coordinació i participació en taules de 
coconstrucció públic privat.  

 
Objectiu específic: establiment de mecanismes de 
coconstrucció, reflexió i solucions sobre les inquietuds 
que es generen al voltant del comerç local urbà en 
general, i, molt especialment, el cas de Manlleu. 
 

ACTIVITAT 
Estudiar la viabilitat 
d’endegar nous projectes de 
dinamització comercial de 
caràcter innovador: 
- Repensar la Festa del 

Comerç. 
- ESCAPE ROOM dedicat al 

comerç a Manlleu 

- BOXPARK, botigues o show 

rooms dins de 
contenidors. 

 

ACTIVITAT 
BADANADAL i espai 
EXPRESS, i concurs 
d’aparadors de Nadal.   
Crear un espai efímer i 
original que és l’aparador 
de les botigues de Manlleu 
durant la campanya de 
Nadal. Organitzar el 
concurs d’aparadors de 
Nadal dels comerços de 
Manlleu.  

ACTIVITAT 
RETAIL TOUR 
Oferir als comerciants de 
Manlleu un recorregut 
guiat de la mà d’una 
persona experta en retail 
per diferents circuits 
comercials urbans d’una 
ciutat europea. 

ACTIVITAT 
Programa de ràdio de 
caràcter supramunicipal 
per impulsar les vendes i 
l’ocupació. Impulsar el 
comerç local i de 
proximitat a partir de la 
ràdio local.  
 
 

ACTIVITAT 
Participar activament en 
el FES Manlleu (Fòrum 
Econòmic i Social), Taula 
de Comerç i Serveis.  
 
 

ACTIVITAT 
Col·laborar i coordinar-se 
amb el MAB Manlleu 
(Manlleu Associació de 
Botiguers) en l’àmbit de 
la dinamització i 
promoció del comerç de 
Manlleu. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
Promoció d’accions d’impuls i dinamització comercial 

 

 

OBJECTIU ESPECÍFIC 2.1 
Potenciar el sector comercial i de serveis i la seva capacitat per generar ocupació.  

 

PROGRAMA 2.1.2 
Programa de dinamització de les empreses comercials i de serveis 

 

PROJECTE 2.1.2.1 
 

Projecte de millora de la digitalització dels comerços  
de Manlleu 

 
Objectiu específic: desenvolupament d’estratègies digitals per al foment del 
consum als comerços de Manlleu. 
 

PROJECTE 2.1.2.2 
 

Informació i dades d’empreses i comerços i la seva posada en valor 
 
 
Objectiu específic:  manteniment i actualització de les bases de dades d’empreses de 
caràcter municipal i promoció de la informació de els mateixes a través dels canals 
municipals existents. 
Objectiu específic: dinamització dels locals comercials en desús per tal d’afavorir la 
seva ocupació amb activitats de comerç i serveis.  
 

ACTIVITAT 
 
Coordinar i implementar l’estudi de foment del consum als comerços de Manlleu.  
 
 

ACTIVITAT  
 
Treballar les bases de dades de les empreses de Manlleu i difondre les empreses de 
Manlleu per al seu millor coneixement.  

- Cens del manlleuempreses 
- Portal del femxarxa 

 
Treballar especialment el cens de locals buits de Manlleu i pensar activitats per a la 
seva posada en valor de cara a aconseguir que siguin llogats o comprats per a 
ubicar-hi activitats de comerç i serveis.  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 (20%) 
Activació de recursos locals que puguin generar impacte en la creació d’activitat i ocupació 

 

 

OBJECTIU ESPECÍFIC 3.1 
Impulsar plans estratègics que tinguin impacte 

en la generació d’ocupació i l’activitat econòmica 
 

OBJECTIU ESPECÍFIC 3.2 
Identificar oportunitats de nova activitat i ocupació 

en els serveis i el comerç en concordança amb el Projecte del Passeig del Ter de 
Manlleu. 

PROGRAMA 3.1.1 
Programa  d’identificació d’oportunitats i potencialitats del  

Passeig del Ter de Manlleu 
 

PROGRAMA 3.2.1 
Programa de detecció d’activitats econòmiques en buits de mercat 

PROJECTE 3.1.1.1 
Projecte passeig del Ter, com a element estratègic territorial  

 
 

Objectiu específic: coordinació i participació en el Projecte passeig del Ter com a 
element estratègic territorial amb l’objectiu d’aconseguir un impacte 

socioeconòmic i la creació d’ocupació a Manlleu.  
 

PROJECTE 3.2.1.1 
Cistella de projectes de comerç i serveis en concordança amb el “Projecte passeig 

del Ter, com a element estratègic territorial”. 
 

Objectiu específic: identificació, concreció i posada a disposició a possibles 
emprenedors locals d’idees o projectes per contribuir a la diversificació i 

l’enriquiment de l’activitat econòmica i la potenciació del comerç i els serveis a la 
ciutat.   

 

ACTIVITAT 
Coordinar i participar en l’elaboració del “Projecte passeig del Ter, com a element 
estratègic territorial” com a motor d’activitat econòmica i ocupació a la ciutat.  
 

ACTIVITAT 
 Generar una borsa d’idees/projectes en el comerç i els serveis de Manlleu que 

suposin activitats no existents i buscar un encaix amb nous emprenedors per a la 
seva implementació local.  
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