PROJECTES ESTRATÈGICS I TRANSVERSALS

El treball conjunt dels equips i la cooperació publicoprivada
afavoreix la creació de projectes transversals

ASPPE

MANLLEU MITJANS DE COMUNICACIÓ
I OPE

› Pla d’acció de desenvolupament econòmic local de
Manlleu i àrea de relació territorial

› Manlleu Programa A Manlleu fem xarxa

› Pla educatiu de ciutat (PEC)

› Programa Passi per caixa

› Estratègia Innovadora pel Desenvolupament
Local – Manlleu Quatre
› Pla d’acció per promoure una ocupació de qualitat
› Projecte de nous estils de relacions a l’ASPPE
› El passeig del Ter com a element estratègic territorial

MANLLEU MITJANS DE COMUNICACIÓ I
EDUCACIÓ

› Pla d’acció en economia social i solidària

› Programa Manlleu Educa

› El catàleg d’activitats educatives per als centres
› Estratègies de futur per al desenvolupament del
comerç local

EDUCACIÓ, BIBLIOTECA I OPE
› Servei de Feinateca – recerca de feina

EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

› Foment de la lectura

› Escola esportiva municipal
› Projecte Futbol Net
› Projecte extraescolars amb Xarxampa

PARTICIPACIÓ I EDUCACIÓ
› Consistori Infantil
› Consell d’adolescents

CULTURA I OPE
› Manlleu Galeria d’Art (MGA)
› Viu Manlleu

EDUCACIÓ, OPE I JOVENTUT
› Espai de Noves Oportunitats
› Orientació acadèmica professional
› Centre de formació Integral en l’àmbit sociosanitari
› Centre de formació integral en l’àmbit de les
tecnologies
› CuEmE: Cultura emprenedora a l’escola
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L’OFICINA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Som el punt de trobada de les persones, empreses,
emprenedors, entitats...

Treballem per a les empreses, les persones i el territori,
sempre amb l’objectiu de millorar-ne la competitivitat,
la formació i el desenvolupament. La cooperació, la
col·laboració publicoprivada i la corresponsabilitat són
els pilars del treball actual que portem a terme amb el
clar objectiu de millorar i consolidar el teixit empresarial
de la ciutat.

A través de l’acompanyament i el suport, persones i
empreses poden avançar en el seu camí professional per
mantenir un bon posicionament en el mercat i aquesta
és la principal raó de ser d’aquest servei de promoció
econòmica de l’Ajuntament de Manlleu.

Des de l’OPE oferim acompanyament empresarial,
assessorem les persones a títol individual per a la
recerca de feina i orientació professional i, a la vegada,
treballem en la planificació estratègica del territori per
tenir sempre una mirada posada al futur.

148.500
euros en ajuts
econòmics per
a empreses i
emprenedors

404
empreses ateses

6.236

121

visitants a fires i
esdeveniments

emprenedors/empreses
en fases de consolidació

42

56
subvencions
gestionades
de diferents
administracions
públiques per
reactivar el sector
empresarial

accions formatives
amb un total de
426 participants
(formació tant per a
persones en situació
d’atur, professionals
i empresaris)

996
seguidors (+355)

1.781
seguidors

77

53

llocs de treball
promoguts per
projectes de
foment

iniciatives
d’ESS vinculades
a la xarxa Alterna’t

1.384

196

persones
ateses per recerca
o millora de feina

persones
inserides

Diferència respecte de la xifra de l’any anterior
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FOMENTEM L’OCUPACIÓ
Treballem per facilitar la inserció laboral de les persones
que estan en situació d’atur i d’aquelles que volen
millorar o canviar de feina.

12% ALTRES
MUNICIPIS

472 persones actives
FEINATECA

1.896 assessoraments individuals
12 participants
PROGRAMA ACREDITA’T

6% ART

135 persones examinades

82% RESIDENTS
a Manlleu

EXÀMENS ACTIC

25 tallers
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL ALS CENTRES
DE SECUNDÀRIA

1.384
persones ateses
486 per primera
vegada

100 sessions grupals

SERVEIS A LES PERSONES
ART: Àrea de relació territorial (Roda de Ter, les Masies de
Roda, Sant Hipòlit de Voltregà, les Masies de Voltregà, Rupit i
Pruit, l’Esquirol i Tavertet)

761 empreses registrades
. 93 incorporacions el 2020

396 actuacions
(primera visita, suport a la definició de llocs
de treball, selecció conjunta, tramitació
d’ajuts a la contractació...)

1.305
persones aturades
el novembre de
2021

SERVEIS A LES EMPRESES

13,7%
TAXA D’ATUR
(Font: Observatori Socioeconòmic
d’Osona)

GESTIÓ DE LES OFERTES DE FEINA

177 empreses ateses

284 persones formades
. Formació ocupacional (2 cursos:
sociosanitari i electricitat i plaques solars).
25 alumnes
. Curs de preparació d’accés al certificat de
professionalitat nivell 2. 21 persones
. 10 cursos de formació contínua. 122
persones
. 8 cursos de manipulació d’aliments.
106 persones
. Aula Mentor. 2 persones
. Curs monitor/a de menjador i lleure.
8 persones

367 llocs de treball gestionats
. 196 persones inserides

FORMACIÓ PER A PERSONES I EMPRESES
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Vetllem per la igualtat en l’accés
al mercat laboral
PROGRAMES DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ

TREBALL ALS BARRIS

PROGRAMA 30 PLUS

DISPOSITIU D’INSERCIÓ

42 persones majors de 30 anys contractades

215 persones ateses
45 persones han trobat feina
73 persones formades

. 10 de Manlleu
. 6 de l’àrea de relació territorial
. 26 d’altres municipis de la comarca

42 empreses beneficiades
. 9 empreses de Manlleu
. 3 empreses de l’àrea de relació territorial
. 30 empreses d’altres municipis de la comarca

30 persones beneficiades
PLANS D’OCUPACIÓ

. Neteja de superfícies i mobiliari en edificis, locals i
domicilis. 9 persones
. Operari/ària de manteniment d’edificis i espais. 9 persones
. Monitor/a de menjador. 6 persones
. Vetllador/a escolar. 10 persones
. Controlador d’accessos. 5 persones
. Operari/ària de carretons elevadors. 9 persones
. Manipulació d’aliments. 10 persones
. Tastet d’atenció a persones amb dependència. 9 persones
. Informàtica bàsica. 6 persones

5 persones menors de 30 anys amb contracte de
pràctiques. PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

5 persones menors de 30 anys amb contracte de
pràctiques. PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

CURS D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA PER A
PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS
SOCIALS (CP NIVELL 2)

15 alumnes
78% ratio d’inserció

PROJECTES AMB LIDERATGES
TERRITORIALS
PROGRAMA UBICA’T (Ajuntament de Vic)

26 persones ateses

PROGRAMA TREBALL, TALENT, TECNOLOGIA
conjuntament amb l’Ajuntament de Roda de Ter
› Elaboració de la cadena de valor dels serveis
d’atenció a persones en situació de dependència
majors de 75 anys
› Diagnosi de l’estat de digitalització de la cadena
de valor

BORSA DE TREBALL CONJUNTA

› Jornades de difusió tecnològica

175 persones

› Tallers de cocreació
› Anàlisi laboral i tecnològica del sector

PROJECTE XARXA DE RESIDÈNCIES

40 entitats amb formació compartida
. 32 residències
. 4 centres de dia
. 4 entitats

› Projecte d’innovació social en cures. Integració
d’accions de millora digital en empreses del sector
			
ENTITATS PARTICIPANTS: INSTITUT ANTONI POUS, AJUNTAMENT DE
MANLLEU (OPE + EDUCACIÓ + JOVENTUT), CONSORCI HOSPITALARI
DE VIC, CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS, UNIVERSITAT DE
VIC-UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA, OTG VIC i DEPARTAMENT
ENSENYAMENT GENERALITAT DE CATALUNYA.
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Creiem en el teixit empresarial
de Manlleu

85 assessoraments
19 ASSESSORAMENTS A EMPRESES DEL
SECTOR AGROALIMENTARI

1% ALTRES
MUNICIPIS
4% ART

10 empreses participants
PROGRAMA D’ASSESSORAMENT EXPERT
EN INNOVACIÓ

95% RESIDENTS
a Manlleu

21 empreses assessorades
5 AMB CARTES DE SERVEI
8 AMB GPS FINANCER
8 AMB GPS DE COMUNICACIÓ

232
empreses
assessorades

INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT
EMPRESARIAL

ART: Àrea de relació territorial (Roda de Ter, les Masies de
Roda, Sant Hipòlit de Voltregà, les Masies de Voltregà, Rupit i
Pruit, l’Esquirol i Tavertet)

DESTACAT
. Dues empreses de Manlleu, Mas Corcó
Pagesos Forners i Sambucus, premiades en
el concurs d’indústries agroalimentaries Fet a
Osona, aliments excel·lents.

ECOSISTEMA EMPRESARIAL

. Creació del clúster del metall.

TAULA D’INDÚSTRIA
Espai de reflexió i dinamització del teixit
empresarial

27 participants
EN 3 TAULES

MANLLEU QUATRE
Suport a la digitalització de les empreses del
territori

200 participants
EN 8 SESSIONS FORMATIVES EN LÍNIA

50 empreses participants
EN 11 SESSIONS FORMATIVES

71 participants
EN 3 SESSIONS DE SENSIBILITZACIÓ
DIGITAL

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE MANLLEU
Treball conjunt per reforçar el teixit empresarial
de la ciutat

29 empreses associades
CAMBRA DE COMERÇ
Treball conjunt per millorar la competitivitat de
les empreses
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FORMACIÓ PER A EMPRESES I EMPRENEDORS

82 sol·licituds tramitades

148.500 €
concedits

PLA DE REACTIVACIÓ MUNICIPAL
DE MANLLEU 2021

Treballem per donar les millor
oportunitats a les empreses del
territori. Creiem en pràctiques
econòmiques i empresarials
sostenibles i facilitem la
continuïtat de negocis en
funcionament

Amb Reempresa facilitem els processos
de compra i venda d’empreses en
funcionament per part d’una persona
emprenedora (reemprenedor) que vulgui
continuar el negoci (cedent) i fer-lo
créixer.

26 acompanyaments entre
empresa cedent i persona
reemprenedora
. 9 empreses cedents
. 16 persones reemprenedores

5 casos d’èxit
1 matching a Biz-Barcelona

55.000 €

d’estalvi econòmic
EN EL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
PEL GRUP DE COMPRA AGREGADA
D’ENERGIA

56
90 empreses adherides
. 16 empreses de Manlleu
. 74 empreses de la resta de
la comarca

subvencions
gestionades

30 participants en 3
sessions informatives
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Estem sempre al costat de l’emprenedor.
Caminem junts des del primer dia,
fem costat als professionals del territori.

5% ALTRES MUNICIPIS
12% ART

AJUDEM EN LA CREACIÓ
D’EMPRESES, FEM
ACOMPANYAMENT I
SEGUIMENT

INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ
per crear una empresa

45
accions amb
un total de 42
participants

86% RESIDENTS
a Manlleu

ASSESSORAMENT
en el procés de creació i
posada en marxa

29
assessoraments
a 20 persones

121
empreses assessorades

ACOMPANYAMENT
de projectes empresarials

25
projectes
acompanyats

4
plans d’empresa

10
ART: Àrea de relació territorial (Roda de Ter, les Masies de Roda,
Sant Hipòlit de Voltregà, les Masies de Voltregà, Rupit i Pruit,
l’Esquirol i Tavertet)

empreses creades

SUPORT
a les empreses creades

22
empreses
acompanyades

FOMENTEM LA SENSIBILITZACIÓ PER EMPRENDRE

290 alumnes
en 13 xerrades sobre emprenedoria

14 joves inserits
PROGRAMA D’AUTOOCUPACIÓ DE GARANTIA JUVENIL
El 2021 no hi va haber convocatòria
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El Lab. és l’espai de referència
de l’activitat empresarial i
emprenedora de Manlleu.
És un espai obert d’innovació
i d’experimentació.

MAB Manlleu, Ateneu Cooperatiu de
la Catalunya Central, Xarxa alTERna’t
d’Economia Social i Solidària d’Osona
i Proenergia d’Osona. Grup de
Compra Agregada d’Energia

1
associació amb seu al
Lab. MANLLEU QUATRE

4
empreses/entitats
usuàries ocasionals

21
professionals usuaris
ocasionals

7
empreses allotjades

. ARDERIU ECONOMISTES
Carme Arderiu

MOLT MÉS QUE
COMPARTIR UN ESPAI

. CHRISTIAENS GROUP
Josep Riera

Treballar al Lab. és molt més que compartir un espai.
Els coworkers treballen junts i proposen activitats:

. CONSULTOR ESTRUCTURAL
Xavier Alzina

Accions formatives organitzades pels i per als
coworkers

. LA CABRA ESTUDI
Marina Redolad

. Comunicació inclusiva al negoci
. Posada en marxa i funcionament impressora 3D .
Tècniques de negociació
. Gestió del temps
. Finançament post COVID
. EL reli. Registre de Licitacions
. Construint equip al teu restaurant
. Fotografia pràctica per a restaurants
. Estratègies de campanyes nadalenques per INSTAGRAM
. Treu el màxim rendiment a les històries de REELS i TIK TOK

. PROJECT MANAGEMENT WITH
VALUES
Ivan Noguera
. RICARD.PRO
Ricard Farrés

Networking amb altres equipaments de treball
compartit
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Creiem en el comerç local
i de proximitat
Liderem i promovem accions de dinamització i
de territori, treballem per valorar el comerç
del costat de casa. Fem un treball conjunt amb el
MAB Manlleu i l’Associació de Comerciants del Mercat
Municipal de Manlleu.

1

conveni
de col·laboració amb Manlleu Associació de
Botiguers (MAB)

PROJECTES COMERÇ
PASSI PER CAIXA
Campanya digital articulada a Instagram pel Foment
de la Restauració entre 7 municipis del Cabrerès,
Voltreganès i Roda de Ter

23.148 €
en ajudes a
comerços

601 participants (inscrits a la campanya)
20 restaurants participants a la campanya
21.157 impressions (INSTAGRAM)
. 82 publicacions
. 41 històries publicades
. 1.300 m’agrada
. 381 interaccions

AJUDES PER A L’OBERTURA DE NOUS LOCALS,
REFORMES I TRANSFORMACIÓ DIGITAL
7 comerços beneficiats

14 comerços
participants al MAB Market

MGA 8
Manlleu Galeria d’Art

4 vermuts artístics
a l’Embarcador del Ter

8a edició
8 galeries
. 8 artistes

262 participants en les visites guiades

274 peces de mobiliari
per a Terrassa Bar Públic
. 31 taules
. 240 cadires

4.500 visualitzacions de contingut digital
PROJECTE VIU MANLLEU!
una aposta de dinamització comercial i activitat cultural
ALTRES PROJECTES

20 establiments inscrits en el directori Manlleu Empreses
9 comerços participants al GPS Empresarial Comercial
3 projectes
. Generació d’activitat en locals buits de Manlleu. Generalitat
Catalunya. CCAM Artesania
. Grup d’interrelació per a la promoció de l‘activitat comercial.
Diputació de Barcelona
. Redacció de la Xarxa de Mobilitat de Manlleu. Diputació de
Barcelona

55
comerços adherits

CARNET JOVE LOCAL
1.090 titulars
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Un mercat responsable i motor de
moltes relacions socials. Un mercat
amb esperit difusor de bons hàbits i
la cultura gastronòmica

DESTACAT
El mes de setembre es va inaugurar l’espai
alTERna’t. Un espai que l’Ajuntament ofereix
a les entitats i associacions que pertanyen
a la xarxa alTERna’t per l’Economia Social i
Solidària d’Osona, amb l’objectiu de donar a
conèixer i oferir al públic aquells productes
creats per les diverses entitats que l’aniran
ocupant.

23
parades
21 operadors

ACTIVITATS
10è ANIVERSARI MERCAT MUNICIPAL

1 exposició fotogràfica
dels comerciants del mercat

36 participants
a la vesprada d’spinning

50 assistents
al teatre a la plaça del Mercat

6 participants
al concurs de pastissos d’aniversari

12
operadors a la botiga en línia mercatmanlleu.cat
. 24 publicacions (12 pàgina d’inici i 12 receptes)

1.045
seguidors (+1)
. 26 piulades
. 19.162 impressions
. 981 visites

1 presentació
llibre infantil sobre mercats

AULA MERCAT

187 participants
en 17 tallers de cuina

1.874

ALTRES ACTIVITATS

seguidors (+144)
. 39 publicacions (35 vídeos amb 10.071
reproduccions i 4 publicacions amb 225
impressions)

› Carnestoltes

Diferència respecte de la xifra de l’any anterior

› Campanya de Nadal
› Sant Jordi i Sant Joan
› Campanya Festa Major
› Tallers Fira del Porc i la Cervesa. 30 participants
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50 municipis adherits

14 entrades

de Catalunya i 1 municipi col·laborador

698 seguidors (+141)

53 iniciatives
xarxa alTERna’t, xarxa d’iniciatives d’ESS
d’Osona

880 seguidors (+254)

15 entitats d’Osona
participants al Balanç Social i Comunitari de
les XESS

447 seguidors (+88)

9 entitats d’Osona

8 podcast

participants a l’informe de recomanacions
de millora de les XESS

l’Altaveu de l’alTERna’t

Diferència respecte de la xifra de l’any anterior

ESS I FORMACIÓ

EL MES DE L’ESS

ESS I ESCOLA

. 4 taules rodones (Mobilitat sostenible, Consum
responsable, Energia i Mesures agroecològiques per
a la transició ecosocial). 71 assistents

123 participants
alumnes de 6 cooperatives diferents

2 escoles participants
ACCIONS DE FORMACIÓ I TREBALL AMB
ENTITATS MEMBRES

9 participants
al projecte Recicla’m. Maresmon

7 participants
al projecte 4R’s. Osonament

1 acció formativa

. 4 tallers. 41 assistents
. Presentació del llibre ‘Arrelats a la terra’.
20 assistents
. Inauguració de l’espai alTERna’t al Mercat Municipal
de Manlleu amb Maresmon i Fundació Areté
. Assemblea d’Iniciatives d’Economia Social i
Solidària d’Osona. 22 assistents
. Mostra documental sobre Emergència Climàtica i
ESS a la Biblioteca Municipal de Manlleu
. Jornada Gastronòmica de Productes Tradicionals
d’Osona. ‘Tast de tomàquets tradicionals locals’, al
Banc de Llavors de Roda de Ter. 60 assistents
. Projecció del documental ‘Viure de l’aire’ al cinema
Casal de Gràcia de Manlleu. 25 assistents
. Presentació ‘La Coopertaiva +65: Has pensat com
vols envellir?’ a 4 municipis d’Osona (Folgueroles,
Tona, Aiguafreda i Seva). 55 assistents

7 persones inserides a l’empresa d’inserció
Tac Osona
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900 participants

5.336 patinadors/es

12 activitats amb reserva prèvia

36 dies d’activitats

4 espais amb aforament limitat

2 pistes de gel (400m2)

28a edició

20a edició

Edició adaptada a les mesures fixades per
la contenció de la pandèmia COVID-19 i
transformada en tastets de porc i cervesa

1a edició adaptada als protocols de la
COVID-19. Aforament limitat i restringit per
torns. Entrada i reserva prèvia en línia

PORC I CERVESA FIRA GASTRONÒMICA

BADANADAL

ESDEVENIMENTS D’UNA
CIUTAT DINÀMICA

MERCATS SETMANALS
Adaptació constant a les mesures fixades
per a la contenció de la COVID-19

ALTRES CONCESSIONS DE
LLICÈNCIES

111 llicències
97 dies de mercat
. 51 dies de mercat en dilluns
. 46 dies de mercat en dissabte

78 parades
. 3 parades de KMOSONA

per fer activitats econòmiques a la via pública
. 60 terrasses
. 6 exposició mercaderies
. 3 atraccions festes de barri
. 4 diverses
. 32 Sant Jordi
No s’ha concedit cap llicència de participació
amb atraccions per a la Festa Major ja que els
firaires no han acceptat la ubicació proposada.
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TERRITORI: ANEM MÉS ENLLÀ DE MANLLEU

El desenvolupament local del territori es concreta a partir d’iniciatives
i projectes integrats de planificació estratègica
Accions i projectes de comarca formen
part de l’estratègia de desenvolupament
i creixement del municipi.
Cooperem amb els diversos agents per avançar en la
planificació estratègica, consolidar l’abast i la relació
territorial de les polítiques de desenvolupament local i
promocionar la ciutat i el territori.
El desenvolupament local del territori es concreta a
partir d’iniciatives i projectes integrats de planificació
estratègica, que és una eina d’intervenció territorial
basada en la participació de tots els actors implicats i
en la cooperació publicoprivada.

El territori és un dels nostres eixos
estratègics. Construïm projectes de futur
PROJECTE TERRITORIALS
› Pla d’activació municipal 2019-2023
› Estratègia innovadora per al desenvolupament local.
Manlleu Quatre
› Pla d’acció de desenvolupament econòmic local de
Manlleu i àrea de relació territorial 2020-2024
› Estratègies de desenvolupament local de comerç i
turisme del territori
› Marc d’acció en economia social i solidària. Una
economia plural per al desenvolupament harmònic de
Manlleu 2018-2022. Pla d’acció 2020
› Projecte El Passeig del Ter com a element estratègic
territorial
› Pla de dinamització dels polígons d’activitat
econòmica de Manlleu. Pla de millora dels polígons
› Pla d’acció d’eficiència energètica i sostenibilitat de
Manlleu
› Observatori de dades socioeconòmiques territorials.
› Estratègies de futur per al desenvolupament del
comerç a Manlleu
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Des de l’Àrea donem les gràcies als
ens següents per la col·laboració
tècnica i econòmica, la qual ha fet
possible les accions recollides en
aquest document.

