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1. SERVEIS i PROGRAMES DE GRANOLLERS MERCAT
1.1. SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ

A) Serveis de caràcter permanent a les persones aturades
En la Masia Tres Torres s’ofereixen 4 tipus de serveis a les persones
aturades:

1.1.1 Orientació i acompanyament en la recerca de feina
•

Realitzar accions d’orientació individuals i grupals a les persones que
estan en recerca de feina, per tal de que coneguin els canals de
recerca i les eines TIC necessàries per la millora de la seva
ocupabilitat.

Es preveu sol·licitar ajut (fons de prestació) a la Diputació de Barcelona en
la convocatòria de 2018.

1.1.2 Intermediació laboral
•

•

Realitzar entrevistes ocupacionals d’inscripció al servei, donant d'alta
en la borsa de treball de la Xarxa Xaloc a les persones aturades que
fan l'entrevista ocupacional.
Gestionar les ofertes de treball que presenten les empreses,
mitjançant la recerca i preselecció de persones candidates de la borsa
de treball, que són derivades a l'empresa.

Es preveu sol·licitar ajut (fons de prestació) a la Diputació de Barcelona en
la convocatòria de 2018.

1.1.3 Club de la feina
•

Obrir al públic dos dies a la setmana un espai de recursos gratuïts,
dinamitzat per un tècnic/a, per facilitar a les persones aturades la
recerca autònoma de feina.

Es preveu sol·licitar ajut (fons de prestació) a la Diputació de Barcelona en
la convocatòria de 2018.

1.1.4 Oficina Tècnica Laboral (OTL)

•

Oferir a les persones amb malaltia mental un servei de suport i
acompanyament a la inserció laboral.

Es preveu sol·licitar ajut ( fons de prestació ) a la Diputació de Barcelona en
la convocatòria de 2018.

B) Encàrrecs de gestió de l'Ajuntament
1.1.5 Plans d'ocupació de l'Ajuntament

•

Realitzar el procés de selecció de les persones aturades derivades per
l'Oficina de Treball de la Generalitat, en funció dels diferents projectes
que aprova la Junta de Govern Local.

•

Dissenyar les accions de formació per a les persones contractades,
contractar el personal docent i coordinar l’execució.

Aquesta actuació es gestiona en nom de l’Ajuntament i es comptabilitza al
Pressupost de l'Ajuntament.

C) Programes subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya
1.1.6 Convocatòria dels programes de Garantia Juvenil
Programes que ofereixen d’una banda orientació i tutorització, i de l'altra,
formació i adquisició d’experiència professional, adreçats a persones joves
aturades d’entre 16 i 29 anys, inscrites a la Garantia Juvenil.
Estan pendents de publicació les convocatòries de subvencions de 2017,
que s’executaran al 2018. Granollers Mercat presentarà una proposta
adreçada a 40 alumnes. Una de les accions de formació serà la de iniciació a
la mecànica de vehicles (300 hores), en col·laboració amb la UEI i l’Escola
Municipal del Treball.

1.1.7 Convocatòria del programa 30 Plus
Programa de recerca de llocs de treball i de formació
persones aturades majors de 30 anys.

a mida adreçat a

Granollers Mercat ha sol·licitat una subvenció en la convocatòria de 2017
per atendre a 40 persones, que s’executarà durant el 2018 i fins a març de
2019. La sol·licitud està pendent d'atorgament.

1.1.8 Convocatòria de Cursos de Formació Ocupacional
L’any 2018 es preveu realitzar els cursos següents, amb Certificat de
Professionalitat:
Atenció sociosanitària a persones dependents en domicili (620 h)
Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions
socials (470 hores)
Aquesta actuació es gestiona en nom de l’Ajuntament i es comptabilitza al
Pressupost de l'Ajuntament.

1.1.9 Convocatòria del programa “Treball als barris”
Aquesta convocatòria s’adreça preferentment a les persones aturades del
barri del Congost, i es proposa desenvolupar les següents actuacions:
•

Contractar persones aturades, durant 6 mesos i a jornada complerta,
mitjançant plans d'ocupació de perfil tècnic, per desenvolupar
diferents projectes (mediació veïnal, dinamització comercial i
comunitària, etc.).

•

Executar el projecte d’inserció sociolaboral “Ponts a la feina”,
adreçat a persones aturades del barri. Es preveu atendre fins a 60
persones, oferint itineraris personalitzats d'inserció i formació
professionalitzadora en les especialitats següents: especialista en
neteja industrial i neteja hospitalària, consergeria i manteniment
d’instal·lacions, treballador/a de granja de porcí i boví, conductor/a
d’autobús ( Carnet D+CAP) i formació bàsica en TIC.

Aquesta actuació es gestiona en nom de l’Ajuntament i es comptabilitza al
Pressupost de l'Ajuntament. S’ha presentat la sol·licitud de subvenció de la
convocatòria 2017 que s’executarà durant el 2018.

1.1.10 Convocatòria del programa “Treball i formació”
Tramitar, en nom de l’Ajuntament, la sol·licitud de subvenció al SOC en el
moment en que es publiqui la convocatòria pel 2017. Aquest programa
s’adreça preferentment persones aturades que no cobren prestacions i a
persones perceptores de la renda mínima.
•
•

Contractar persones aturades a jornada complerta per desenvolupar
tasques en diferents serveis municipals.
Dissenyar i executar les accions de formació complementàries.

Aquesta actuació es comptabilitza
s’executarà durant el 2018.

al

Pressupost

de

l'Ajuntament

i

1.1.11 Convocatòria del programa per a persones joves amb
titulació superior
Tramitar, en nom de l’Ajuntament, la sol·licitud de subvenció al SOC.
Coordinar la seva execució amb el servei de Joventut de l’Ajuntament.
•

Contractar, durant 6 mesos, mitjançant contracte de pràctiques, a
persones menors de 30 anys amb titulació superior, inscrites al
sistema de garantia juvenil, per desenvolupar projectes en els serveis
municipals.

Aquesta actuació es comptabilitza al Pressupost de l'Ajuntament. S’ha
presentat la sol·licitud de subvenció de la convocatòria 2017 que
s’executarà durant el 2018.

1.2. SERVEI D'EMPRESA I EMPRENEDORIA
A) Serveis de caràcter permanent a les empreses
1.2.1 Servei de suport a la creació d'empreses
•

Informar, assessorar i acompanyar a les persones emprenedores en
la confecció del pla de viabilitat de la seva idea de negoci.

•

Organitzar xerrades de sensibilització de l'esperit empresarial
adreçades als estudiants dels centres educatius de la ciutat.

•

Organitzar sessions informatives per a les persones emprenedores.

•

Programar accions d formació
emprenedores i a les pimes.

adreçades

a

les

persones

Es preveu sol·licitar ajut a la Diputació de Barcelona en la convocatòria de
2018.

1.2.2 Foment de la innovació en les petites i mitjanes empreses
L’objectiu d’aquesta actuació és fomentar la incorporació de processos
d'innovació en les pimes de Granollers.
•
•
•

Visitar les empreses i conèixer els seus reptes.
Programar accions de formació dels equips directius.
Acompanyar la definició de projectes d’innovació i creixement.

Es preveu sol·licitar ajut a la Diputació de Barcelona en la convocatòria de
2018.

1.2.3 Programa de polígons d'activitat econòmica
El programa de polígons preveu continuar desenvolupant les següents
actuacions:
•
•
•
•
•

Cooperar amb les 6 associacions d'empresaris dels polígons.
Coordinar el grup de treball sobre polígons de l'Ajuntament.
Col·laborar en el desenvolupament del projecte EcoCongost
Impulsar actuacions per estimular la simbiosi industrial.
Facilitar la informació sobre naus i solars disponibles.

•

Actualitzar el cens i el cercador d'empreses.

Es preveu sol·licitar ajut a la Diputació de Barcelona en la convocatòria de
2018.

1.2.4 Centre de Reempresa de Catalunya
•

Acompanyar els processos de compravenda
empreses cedents i persones reemprenedores.

d'empreses

entre

Es preveu sol·licitar ajut a la Diputació de Barcelona en el marc del conveni
vigent per consolidar el servei reempresa.

1.2.5 Suport a la internacionalització de les empreses
L'assessorament a les empreses en el processos d'internacionalització es
realitza amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona, de
l'agència de suport a l'empresa ACC1Ó i de consultories especialitzades.
•

Organitzar tallers d'iniciació a l'exportació i de recerca de nous
mercats.

1.2.6 Servei Punt Tic
•
•
•

Assessorar a les persones emprenedores i a les pimes en l'aplicació
de les eines TIC a la gestió innovadora de les empreses.
Programar accions de formació sobre ús de les eines TIC
Facilitar la transformació digital de les empreses

1.2.7 Agenda empresarial de la ciutat
•

Difusió electrònica setmanal de la informació d’interès empresarial.

1.2.8 Allotjament de projectes empresarials
•

Allotjar durant un màxim de 18 mesos (12 +6) els projectes
empresarials que han estat acompanyats des del servei de creació
d'empresa, per tal de facilitar la seva posada en funcionament o la
seva consolidació (incubadora empresarial).

B) Altres actuacions
1.2.9 Subvencions a les empreses
Tramitar les convocatòries de subvenció a les empreses que aprova
l’Ajuntament, destinades a:
−
−
−
−
−

La contractació de menors de 30 anys o persones majors de 45 anys
El finançament d'iniciatives empresarials (interessos de préstecs)
La creació del propi lloc de treball ( treball autònom i/o societats)
La compra d’empreses (Reempresa)
La producció de productes de Palou

1.2.10 Programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local
Granollers Mercat sol·licita al SOC la subvenció del programa d'Agents
d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL), per desenvolupar els plans de
treball següents.
−
−

Eficiència energètica a la indústria
Vallès Oriental Motor: Servei d'assessorament en processos de
selecció de personal

Es preveu sol·licitar la subvenció per a l’exercici de 2018.

1.2.11 Projecte EME - Emprendre a la Meva Escola

•

Col·laborar amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament en l'execució
d'aquest projecte destinat a fomentar la cultura emprenedora en els
alumnes de 5è i de 6è de primària de 4 escoles públiques.

1.3. SERVEI DE COMERÇ
•
•
•

Col·laborar amb les associacions de comerciants en l’organització de
les actuacions de dinamització comercial i promoció de ciutat.
Informar sobre tràmits, subvencions i normativa comercial a les
associacions i comerços.
Actualització del cens de botigues i de locals comercials buits.

•
•
•
•

Gestió de la subvenció de la Diputació de Barcelona.
Gestionar l’atorgament de subvenció a 2 associacions de comerciants.
Programar accions de formació per comerciants.
Convocar el Fòrum de Comerç i portar la secretaria tècnica.

Es preveu sol·licitar la subvenció de la Diputació de Barcelona per cofinançar
les accions de formació i les actuacions de dinamització comercial.

1.4. SERVEI DE TURISME
•
•
•
•

Desenvolupar actuacions de promoció turística de la ciutat amb els
agents del sector.
Facilitar la informació de la ciutat als visitants, administrar la web
www.visitgranollers.com i editar material de promoció.
Licitar i supervisar el contracte de serveis per a la gestió de l’Oficina
de Turisme.
Col·laborar amb les iniciatives de promoció turística que impulsa el
Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya.

Es preveu un ingrés de 25.000 € procedent de l'Ajuntament en concepte de
liquidació de la taxa turística.

1.5. SERVEI DE FIRES
Promoure i organitzar les 4 fires següents:
•
•
•
•

Bodamarket a Roca Umbert
Festival del Motor de Granollers al parc firal
Fira de l'Ascensió al parc firal
Festival Jugatú al centre

Col·laborar amb els promotors en l'organització de les fires següents:
Mercat del vi i del formatge
Mercat del dissabte, a la plaça de la Corona
Mostra de cervesa artesana
Àbac-Gra Fira d'antiquaris
Llotja del Disseny, a la plaça Porxada

2. CONSELLS DE PARTICIPACIÓ
Granollers Mercat gestiona la secretaria tècnica dels Consells de Participació
següents:
• Comissió de la Fira de l'Ascensió
• Fòrum de Comerç i Turisme
• Consell Econòmic i Social

3. PREVISIÓ DE DESPESES I D’INGRESSOS
Previsió de despeses:
La previsió de despeses per a l'exercici 2018 és de 1.462.802,40 €,
€, i incorpora:
•
•
•

La despesa del personal, que inclou les 5 vacants de nova creació.
El manteniment de l’equipament Can Muntanyola i Masia Tres Torres.
Una previsió de despesa no compromesa i necessària per executar els
programes i les activitats relacionades en aquesta memòria.

La despesa es comptabilitza per centres de cost, per programes i per
actuacions. La despesa per centres de cost és la següent:

PREVISIÓ DE DESPESES DE L'EXERCICI 2018

ADMINISTRACIÓ GENERAL

229.841,82

SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ

231.116,97

PROMOCIÓ DE CIUTAT /COMERÇ

77.858,19

PROMOCIÓ DE CIUTAT /FIRES

324.238,60

EMPRESA I EMPRENEDORIA

357.444,73

PROMOCIÓ DE CIUTAT /TURISME

70.682,09

OFICINA DE TURISME

29.500,00

GENERAL MASIA CAN MUNTANYOLA
GENERAL MASIA TRES TORRES

TOTAL

112.623,00
29.500,00

1.462.805,40

Previsió d'ingressos:

La previsió d’ingressos per a 2018 és de 1.462.802,40 €, i incorpora els
següents conceptes:
•
•
•
•

L’aportació de l’Ajuntament per al funcionament general.
L’aportació de l’Ajuntament derivada de la liquidació de la taxa
turística.
La previsió d’ingressos d’explotació en concepte de lloguer d’espais
firals, de lloguer d’aules i de lloguer d'oficines en Can Muntanyola.
La previsió d’ingressos per subvenció procedents d’altres
Administracions Públiques,
corresponents al període elegible de
l’exercici 2018.

PREVISIÓ D'INGRESSOS DE L'EXERCICI 2018

APORTACIONS DE L'AJUNTAMENT
Per al funcionament ordinari de l'entitat
Procedent de la taxa turística de la Generalitat

1.067.000,00
1.042.000,00
25.000,00

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
Lloguer d'espais i de serveis a les fires

138.000,00
120.000,00

Lloguer per l'allotjament temporal de projectes empresarials

4.000,00

Allotjament de la Cambra de Comerç de BCN en Can Muntanyola

8.000,00

Lloguer del Gremi Constructors del Vallès Oriental en Can Muntanyola

6.000,00

SUBVENCIONS DIRECTES
Subvencions Diputació de Barcelona – Empresa i ocupació

257.805,40
143.714,30

Subvencions Generalitat de Catalunya – Catalunya Emprèn

60.000,00

Subvenció del SOC- Tècnic AODL Programa VO motor

27.045,55

Subvenció del SOC- Tècnic AODL Eficiència energètica indústria

27.045,55

TOTAL

1.462.805,40

4. PRÉSTEC A CURT TERMINI
Granollers Mercat no ha té cap contracte de préstec en vigor i no es preveu
signar cap al 2018. S’estima que el calendari de cobrament de les
subvencions d’altres Administracions seguirà la mateixa regularitat dels
exercicis anteriors i es podrà fer front als pagaments en el terminis que fixa
la normativa, sense haver de formalitzar cap pòlissa de tresoreria.

Granollers, 16 d’octubre de 2017

