
PLA D’ACCIÓ DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE MANLLEU I ÀREA DE RELACIÓ TERRITORIAL
OBJECTIU CENTRAL DE L’ESTRATÈGIA: generar oportunitats i donar resposta a les necessitats de les persones, les empreses i el territori amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i el benestar social

de les poblacions locals, crear ocupació de qualitat i diversificar l’activitat econòmica, en un marc de cooperació publicoprivada a Manlleu i a la seva àrea de relació territorial.

PERSONES

EIX ESTRATÈGIC 1: Millora de la formació, l’ocupació i la qualitat en el treball

 OBJECTIU PRINCIPAL: millorar la situació sociolaboral i l’ocupabilitat de les 
persones

EMPRESES

EIX ESTRATÈGIC 2: Diversificació de l’activitat econòmica i millora del teixit 
empresarial, comercial i industrial. Impuls de l’emprenedoria

 OBJECTIU PRINCIPAL: aconseguir un teixit empresarial dinàmic i divers, facilitant 
l’emprenedoria i l’associacionisme empresarial

TERRITORI

EIX ESTRATÈGIC 3: avanç en la planificació estratègica i consolidació de la cooperació 
publicoprivada en la promoció de la ciutat i el territori

 OBJECTIU PRINCIPAL: consolidar l’abast i relació territorial de les polítiques de 
desenvolupament i local i promocionar la ciutat i el territori

El model de governança
de l’OPE es fonamenta en:

• Innovació pública
• Igualtat de gènere
• Eficàcia i eficiència
• Coconstrucció publicoprivada

• Sostenibilitat mediambiental
• Cohesió i inclusió social
• Transversalitat

Mecanismes relacionals mitjançant els quals els agents partícips en 
el Desenvolupament Local articulen els seus interessos, exerceixen 
els seus drets i obligacions i vertebren acords majoritaris.

GOVERNANÇA

1.1 Programa per 
adequar l’oferta 
formativa a les 

necessitats de les 
persones i de les 

empreses: millora 
de l’ocupabilitat

1.2 Programa 
d’encaix entre 

l’oferta i la 
demanda

1.3 Programa 
d’orientació i 

acompanyament a 
les persones per a 

la millora de 
l’ocupació 

mitjançant el 
model d’orientació 
per competències

1.4 Programa 
d’impuls dels 

centres integrals i 
del treball amb els 

centres de 
secundària

2.1 Programa 
d’assessorament i 

suport en 
contractació de 

persones

2.2 Programa de 
dinamització, 
consolidació i 

interrelació del 
teixit empresarial

2.3 Programa 
d’emprenedoria i 

d’atracció i 
acompanyament a 

nova activitat 
econòmica

2.4 Programa 
d’impuls del 
dinamisme i 
visibilitat del 

comerç de 
proximitat

3.1 Programa de 
concertació i visió 

estratègica 
territorial

3.2 Programa de 
suport a 

l’estratègia 
comunicativa de 

l’OPE

3.3 Programa de 
dinamització 

socioeconòmica 
vinculada a la 
relació entre 

Turisme i Cultura, 
Esports i Comerç

3.4 Programa marc 
d’acció en 

economia social i 
solidària

Projecte 1.1.1 
Accions formatives per a 

persones en actiu i 
aturades

Projecte 1.1.2 
Accions formatives 

a mida

Projecte 1.1.3 
Informació i facilitació 

de formacions 
i certificacions 

d’altres ens

Projecte 1.1.4 
Orientació per a escollir 

formacions i estudis 
reglats

Projecte 1.2.1 
Gestió de la borsa de 

treball

Projecte 1.2.2 
Mapes d’ocupació

Projecte 1.2.3 
Foment de la 

contractació de 
col·lectius en risc

Projecte 1.2.4 
Mentoratge

Projecte 1.2.5 
Nous perfils 

professionals

Projecte 1.2.6 
Treball amb les 

empreses proveïdores 
de l’ajuntament

Projecte 1.3.1 
Recerca de feina: 

millora i nous canals i 
eines

Projecte 1.3.2 
Atenció integral a les 
persones usuàries del 

Servei d’Ocupació

Projecte 1.3.3
Treball conjunt amb 

altres serveis i entitats

Projecte 1.3.5 
Projectes integrals de 

revitalització 
socioeconòmica

Projecte 1.3.4
Seguiment a les 
persones que es 

presenten a processos 
selectius públics

Projecte 1.4.1 
Centre de formació 
integral en l’àmbit 

comunitari

Projecte 1.4.2
Centre de formació 

integral en formacions 
de tecnologia

Projecte 1.4.3 
Transició als estudis 
postobligatoris i/o 

escola-treball

Projecte 3.1.1 
Diagnosi 

socioeconòmica de 
Manlleu i àrea de relació 
territorial: Observatori 

Socioeconòmic d’Osona

Projecte 3.1.2 
Fòrum econòmic i social: 

FES Manlleu

Projecte 3.1.3 
Nou Estil de Relacions a 

l’Organització (NER)

Projecte 3.1.4 
Model de creació de 

valor públic

Projecte 3.2.1
Impuls de l’estratègia 
comunicativa de l’OPE

Projecte 3.3.1 
Elaboració del Pla de 
màrqueting de ciutat

Projecte 3.4.1 
Disseny dels plans 

d’acció anual

Projecte 3.1.5 
Projectes de cooperació 
i concertació territorial

Projecte 3.1.6 
Coneixement 

d’experiències i 
intercanvi 

d’aprenentatges

Projecte 3.1.7
Posicionament i 

planificació estratègica

Projecte 3.1.8 
Manlleu Quatre: 

digitalització del territori

Projecte 3.2.2 
Consolidació de l’àrea 

de relació territorial de 
l’OPE: informació i 

comunicació 
supramunicipal

Projecte 3.3.2 
Dinamització 

socioeconòmica del 
Passeig del Ter com a 

element estratègic 
territorial

Projecte 3.3.3 
Porc i Cervesa: Fira 

Gastronòmica

Projecte 3.3.4
Badanadal

Projecte 3.3.5 
MGA - Manlleu Galeria 

d’Art

Projecte 3.3.6 
Promoció d’altres 

esdeveniments de ciutat

Projecte 3.3.7 
Codesenvolupament

turístic del territori amb 
Museu del Ter, Consorci 
del Ter i Osona Turisme

Projecte 3.4.2 
Coorganització de 

l’Alterna’t: Fira d’ESS 
d’Osona

Projecte 3.4.3 
Dinamització de la Xarxa 

d’ESS d’Osona

Projecte 3.4.4 
Participació a Xarxes 

Supralocals

Projecte 3.4.5 
Suport a iniciatives i 

projectes 
socioempresarials 

d’iniciatives d’ESS de 
Manlleu i Osona

Projecte 3.4.7 
Impuls de la Compra 

Pública Responsable de 
l’ajuntament

Projecte 3.4.6 
Creació Taula 

d’Economia Social i 
transformadora

Projecte 2.1.1
Selecció de personal

Projecte 2.1.2 
Acompanyament i 

suport en la sol·licitud i 
tramitació de   

subvencions a la 
contractació

Projecte 2.2.1 
Suport i assessorament 

al teixit empresarial

Projecte 2.2.2 
Formació empresarial 

per a empreses

Projecte 2.2.3 
Dinamització dels 

polígons industrials

Projecte 2.2.4 
Dinamització del Lab 

Manlleu: espai de 
Coworking

Projecte 2.2.5 
Manlleu Empreses: eina 
de relació i oportunitats

Projecte 2.2.6 
Impuls d’espais de 

relació i cooperació 
publicprivats

Projecte 2.3.1 
Assessorament en la 

compra venda 
d’empreses

Projecte 2.3.2 
Suport i 

acompanyament en la 
creació i consolidació 

d’empreses

Projecte 2.3.3 
Sensibilització a 

l’emprenedoria per a 
centres educatius

Projecte 2.3.4 
Premis Innovacat

Projecte 2.4.1 
Assessorament i suport 
en la professionalització 

dels comerços

Projecte 2.4.2 
Coimpuls del comerç de 
proximitat amb el MAB 

Manlleu

Projecte 2.4.3 
Suport en l’organització 

d’esdeveniments i 
accions de promoció 

comercial

Projecte 2.4.4 
Suport en la sol·licitud i 

tramitació de 
subvencions

Projecte 2.4.5 
Gestió i dinamització del 

mercat Municipal de 
Manlleu

Projecte 2.4.6
Gestió i dinamització 

dels mercats setmanals

Projecte 1.2.7 
Qualitat de l’ocupació

Projecte 1.3.6 
Pràctiques laborals i no 

laborals

Projecte 1.4.4 
Formació professional i 

ocupacional

Projecte 1.4.5 
Projecte de noves 

oportunitats

Projecte 2.1.3 
Post-inserció laboral

Projecte 2.2.7 
Eficiència energètica a 

les empreses

Projecte 3.1.9 
Pla d’acció d’eficiència 

energètica i 
sostenibilitat de Manlleu


