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1. OBJECTIUS DEL SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ ( Masia Tres Torres)

1.1. Objectius:

Objectiu general 1:  Millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur.

Objectiu específic 1.1: Donar accés a la informació sobre el mercat de treball i les
ofertes de treball.

• Entrevistes  individuals  d'inscripció  al  Servei  Local  d’Ocupació  (SLO),  mitjançant  el
programari  de la  Xarxa Xaloc de la  Diputació  de Barcelona.  Es  preveu realitzar  un
mínim de 600 primeres entrevistes de demanda de treball. 

• Assistència tècnica a la recerca activa de feina-Club de feina. Espai de recursos gratuïts,
dinamitzat per un tècnic/a, per facilitar a les persones la recerca autònoma de feina. Es
preveu que 500 persones a l’any facin servir aquest recurs.

• Gestió de les ofertes de treball de les empreses. Es preveu gestionar 250 ofertes de
treball. 

Objectiu  específic  1.2:  Realitzar  accions  d'orientació  laboral  i  de  formació  a  les
persones inscrites al Servei Local d'Ocupació.

• Organització de tallers presencials per treballar les habilitats socials per a la inserció
laboral, les competències personals i el coneixement sobre els canals, els procediments
i les eines TIC necessàries per a la recerca de feina. Es preveu programar 200 hores de
formació. 

• Execució d’accions de formació professionalitzadora (150 hores) adreçats a les persones
participants en els plans d’ocupació municipals. Es preveu participar en convocatòries
de programes del SOC que incloguin la realització de formació professionalitzadora. 

• Participació  en  les  programes  subvencionats  del  SOC  que  combinen  les  accions
d’orientació,  formació  i  acompanyament  a  la  inserció  laboral:  Programa  Ubica’t,
Programa 30 Plus, Projectes Singulars.

• Participació  en la  Xarxa  d’Oficines  Tècniques  Laborals  de la  Diputació  de  Barcelona
(OTL):  Servei  integral  d’inserció  socio-laboral  de  persones  amb  trastorn  de  salut
mental. Es preveu atendre a 25 noves persones usuàries.

Objectiu específic 1.3: Contractar temporalment de persones en situació d’atur.

• Gestió dels programes subvencionats del SOC que inclouen la contractació temporal de
persones en situació d’atur: Programa Treball i Formació, Programa Treball als Barris,
Programa Enfeina’t, Programa de Joves en Pràctiques.

• Gestió dels plans d’ocupació impulsats per l’Ajuntament. Es preveu contractar durant 9
mesos al voltant de 50 persones en situació d’atur de llarga durada. 

• Gestió de la convocatòria anual de subvencions de l’Ajuntament a la contractació de
durada indefinida i mínima de 12 mesos per part de les empreses



1.2. Previsió d’ingressos finalistes del Servei Local d’Ocupació:

Diputació de Barcelona:

En virtut dels convenis signats, es preveu l’ajut corresponent al fons de prestació que
la Diputació assigna a les entitats locals sense necessitat de sol·licitud prèvia, a partir
de l’assignació rebuda l’any 2019 i anteriors.

✔ Diputació: Fons de Prestació del Servei Local d’Ocupació: 36.000 €

✔ Diputació: Fons de Prestació de l’OTL: 31.000 €

Generalitat de Catalunya:

Es  preveu  la  part  proporcional  a  l’exercici  2020  de  la  subvenció  corresponent  al
Programa 30 Plus/2018, el període d’execució del qual finalitza amb data de 30 de
març de 2020.

✔ Generalitat: Subvenció del Programa 30 Plus/2018: 62.570 €

2. OBJECTIUS DEL SERVEI D'EMPRESA I EMPRENEDORIA (Can Muntanyola)

2.1 Objectius:

Objectiu general 1:  Fomentar l’emprenedoria i la creació d’empreses.

Objectiu  específic  1.1:   Acompanyar  la  creació  d’empreses  i  estimular  l’esperit
emprenedor.  

• Entrevistes d'assessorament individual. Es preveu acompanyar en la confecció del pla
de viabilitat a 50 persones amb una idea de negoci. 

• Acompanyament a 30 persones que volen reemprendre i  a 20 empreses cedents en el
marc del programa Reempresa. 

• Accions de formació adreçades a les persones emprenedores, joves i dones. Es preveu
programar  15 accions  de formació  subvencionades  a  partir  del  catàleg de  recursos
formatius de la Diputació. 

• Xerrades als joves estudiants de batxillerat i de FP. Es preveu realitzar 6 xerrades a
demanda dels centres de formació de la ciutat.

• Col·laboració amb el servei d’educació en l’execució del projecte Cultura Emprenedora a
l’Escola (CUEME).



Objectiu específic 1.2:  Subvencionar la creació de noves empreses.

• Gestió de la convocatòria anual de subvencions de l’Ajuntament destinada a la creació
d’empresa per part de persones aturades residents a Granollers, o que obrin un negoci
a Granollers.

• Gestió de la convocatòria anual de subvencions de l’Ajuntament destinada a la compra
d’empreses  per  part  de  persones  residents  a  Granollers  que  siguin  usuàries  del
programa Reempresa.

Objectiu General 2: Fomentar l'economia circular, la innovació i la competitivitat de
les empreses.

Objectiu  específic  2.1:   Millorar  la  gestió  dels  residus,  l’eficiència  energètica  i  l’ús
d’energia renovable.

• Entrevistes  d'assessorament  amb  el  personal  directiu  de  les  empreses.  Es  preveu
realitzar un mínim de 20 entrevistes amb empreses diferents.

• Accions de formació i jornades tècniques adreçades al personal directiu de les empreses
industrials i de serveis.

Objectiu específic 2.2: Augmentar la presència de l’economia cooperativa i social.

• Col·laboració amb l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental en la programació d’accions
de sensibilització i de formació.

• Gestió de la convocatòria anual de subvencions de l’Ajuntament destinada a la creació.
d’empresa per part de persones aturades residents a Granollers, o que obrin un negoci
a Granollers.

Objectiu general 3: Dinamitzar el teixit industrial de la ciutat.

Objectiu  específic  3.1:  Fomentar  la  simbiosi  industrial  i  les  sinergies  entre  les
empreses dels polígons.

• Accions de formació adreçades al personal directiu de les empreses industrials.

• Gestió dels 5 convenis de col·laboració amb les associacions d’empreses dels polígons.

• Entrevistes  d'assessorament  amb  el  personal  directiu  de  les  empreses.  Es  preveu
realitzar 15 entrevistes.

• Dinamització de la plataforma GRID Granollers.

• Gestió del sistema d’informació sobre les empreses i el parc immobiliari.

Objectiu específic 3.2: Millorar la qualitat dels polígons industrials

• Coordinació dels treballs per obtenir el certificat de qualitat dels polígons.

• Coordinació del grup de treball intern de polígons.



Objectiu general 4: Dinamitzar l'activitat econòmica a Palou al sector agropecuari.

Objectiu específic 4.1:  Promoure el producte local i reforçar la marca Productes de
Palou

• Gestió de la convocatòria de subvencions a la producció de Productes de Palou.

• Afavorir la implantació de nous projectes productius.

• Dinamització del Mercat del Dissabte i organització d'activitats gastronòmiques.

• Col·laboració en la difusió i multiplicació del Banc de Llavors del Vallès Oriental.

• Incorporació  de  criteris  agroecològics  en  la  compra  pública  i  en  el  disseny  dels
esdeveniments gastronòmics.

2.2. Previsió d’ingressos finalistes del Servei d’Empresa i Emprenedoria:

Diputació de Barcelona:

El conveni signat amb la Diputació per al programa Reempresa estableix un import
anual fix, i la resta està en funció de la intensitat en la prestació del servei i en funció
dels èxits assolits. 

✔ Programa Reempresa: 20.000 €

Es preveu l’atorgament de subvenció de la Diputació en la convocatòria d’ajuts de
2020, en les línies següents:

✔ Dinamització del polígons industrials: 35.000 €

✔ Centre Local de Serveis a les Empreses: 70.000 €

Generalitat de Catalunya:

Es preveu l’atorgament de subvencions en la  convocatòria de 2020 del  programa
Catalunya Emprèn:

✔ Catalunya Emprèn: 35.000 € 

3. OBJECTIUS DEL SERVEI DE COMERÇ, TURISME I FIRES (Can Muntanyola)

3.1 Objectius:

Objectiu general 1: Dinamitzar l’activitat comercial de la ciutat.



Objectiu específic 1.1: Donar suport a les activitats de dinamització comercial de les
associacions.

• Gestió dels convenis de col·laboració econòmica amb les associacions de comerciants.

• Organització dels Premis Porxada, gala del comerç.

• Acompanyar el procés de creació d’una àrea d’excel·lència comercial, en el marc de la
Llei reguladora dels APEU.

• Programació d’accions de formació específiques per al sector.

Objectiu general  2: Fer de Granollers una ciutat més atractiva i  amable pels seus
visitants.

Objectiu específic 2.1: Promocionar la ciutat per augmentar el nombre de turistes i de
visitants.

• Promoció en fires i esdeveniments per donar a conèixer la ciutat i la seva oferta. Es
preveu participar en el Mercat d’Escapades, el congrés EBTM i en altres fires locals de
Catalunya.

• Organització de visites per a mitjans especialitzats (presstrips) i altres comunicadors
(blogtrips) per promocionar la destinació a diferents mercats i públics objectius.

Objectiu específic 2.1: Millorar els productes turístics existents i crear-ne de nous

• Promoció de l'oferta de visites temàtiques guiades i dels paquets turístics.

• Borsa de guies turístics que permeti ampliar l’oferta de visites guiades.

• Creació d’una oferta d’activitats complementàries per als visitants dels esdeveniments
esportius, en col·laboració amb els clubs i promotors.

• Millora de la qualitat de les fires-mercat d’artesania alimentària i de Nadal.

• Organitzar la fira de l’Ascensió, Bodamarket i Jugatú.

3.2 Previsió d’ingressos finalistes del Servei de Comerç, Turisme i Fires:

Preus públics:

✔ Lloguer d’espais firals: 90.000 €

Generalitat de Catalunya:

Es preveu un ingrés en concepte de participació en la recaptació derivada la taxa
turística sobre les pernoctacions en els establiments de Granollers.

✔ Generalitat. Fons per al foment del turisme: 65.000 €



Diputació de Barcelona:

Es preveu l’atorgament de subvenció de la Diputació en la convocatòria d’ajuts de
2020, en la línia següent:

Diputació. Foment de fires locals: 2.000 €

4. PREVISIÓ DE DESPESES I D’INGRESSOS de 2020

Previsió de despeses:

La previsió de despeses és d’1.696.203 €.

Aquesta previsió de despeses inclou:

• La  despesa  del  personal  de  plantilla  i  de  personal  amb  contractes  laborals
temporals en vigor.

• La despesa compromesa derivada dels contractes adjudicats.

• Una  previsió  de  despesa  no  compromesa,  necessària  per  executar  les
actuacions previstes.

SERVEI Import
1. ADMINISTRACIÓ GENERAL -409.878
2. SERVEI D'OCUPACIÓ -312.703
3. SERVEI D'EMPRESA I EMPRENEDORIA -396.896
4. PROMOCIÓ DE CIUTAT - COMERÇ -69.124
5. PROMOCIÓ DE CIUTAT - FIRES -399.478
6. PROMOCIÓ DE CIUTAT - TURISME -108.124
Total despeses -1.696.203

TIPOLOGIA DE DESPESA Import
Lloguers -6.216
Serveis de manteniment -14.373
Serveis professionals -14.506
Publicitat -14.191
Subministraments i comunicacions -38.618
Altres serveis -463.164
Despeses de personal -1.075.135
Amortització -70.000
Total despeses -1.696.203

Previsió d'ingressos:

La previsió d’ingressos és d’1.696.203 €, i s’incorporen els següents conceptes:

• L’aportació de l’Ajuntament per al funcionament general.



• L’aportació de l’Ajuntament corresponent al fons de foment del turisme.

• La previsió d’ingressos en concepte de lloguer d’espais firals, de lloguer d’aules
i d'oficines en Can Muntanyola.

• La previsió  d’ingressos finalistes procedents de subvencions o convenis amb
altres Administracions Públiques, aplicables a l’exercici 2020.

PREVISIÓ D’INGRESSOS Import
Aportacions Ajuntament 1.160.500

Aportació ajuntament 1.160.500
Fons foment turisme 65.000
Funcionament general 1.095.500

Ingressos d'explotació 99.256
Lloguer d'espais i serveis fires 90.000
Allotjament Gremi Construcció VO 2.325
Allotjament Cambra de Comerç 6.931

Subvencions 363.570
Diputació de Barcelona 194.000

Centre local de serveis a les empreses 70.000
Fons de prestació - Oficina Tècnica Laboral 31.000
Fons de prestació - Servei Local d'Ocupació 36.000
Polígons d'activitat econòmica 35.000
Reempresa 20.000
Subvenció fires de carrer 2.000

Generalitat de Catalunya 169.570
Catalunya Emprèn 35.000
Projecte 30PLUS 62.570
AODL Eficiència Energètica 36.000
AODL Vallès Oriental Motor 36.000

Ingressos de capital imputats al resultat del l'exercici 72.877
Adscripció edifici i instal·lacions Can Muntanyola 52.877
Lloguer oficines cambra diferit 20.000

TOTAL 1.696.203

5. PRÉSTEC A CURT TERMINI

Es  preveu  que  el  cobrament  de  les  aportacions  i  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, 29 d’octubre de 2019


