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OCUPACIÓ 
 

SEOVT OCUPACIÓ 

 

La nostra missió  és acompanyar als nostres usuaris i usuàries de la Vall del Tenes en la seva 

recerca de feina, optimitzant els perfils professionals, millorant els seus cv’s, entrenant les 

entrevistes de selecció, preparant la seva marca personal dins d’un clima de proximitat, 

respecte, confiança, compromís, passió i il·lusió. 

Com ho fem? 

Coneixent els nostres usuaris i usuàries a través de: 

o Entrevistes individuals 

o Acompanyament i orientació 

personalitzat en àmbit laboral 

o Orientació en temes de formació 

o Formació en diferents àrees 

o Itineraris de Formació especialitzada en 

la recerca de feina 

o Intermediació laboral 

Programes adreçats als usuaris/àries: 

o La Vall del Tenes no s’atura 

o Obrim Pas 

o Programa Singulars: Connecta Jove VO 2019 

o Plans d’ocupació 

o Pràctiques en empreses 

o OIL 

o Talents en potència 

o Programa sociolaboral juvenil 
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PERSONES INSCRITES/INSERIDES  

 

Durant el  primer semestre del 2019 s’han fet 324 noves inscripcions de persones al Servei 

d’Empresa  i Ocupació, 614 sessions individuals i més de 1300 seguiments a beneficiaris/àries 

del servei. 

El total d’insercions ha estat de 329 persones essent els perfils d’ocupació més demandats al 

territori: 

-Personal de logística i transport 

-Personal de neteja i altres ocupacions elementals 

-Personal administratiu en general 

-Personal dels serveis de restauració, personals, protecció i  

venedors  

 

CLUB DE FEINA 

 

El Club de feina del Servei d’Empresa i 

Ocupació de la Vall del Tenes, posa a 

l’abast dels usuaris i usuàries eines per a la 

cerca activa de feina amb el suport d’un 

tècnic/a i acompanyar-los en una recerca 

sistematitzada i autònoma tant de forma 

individual com en petits grups. 

Els objectius del Club de feina són: 

-Potenciar l’autonomia dels usuaris en la 

utilització de l’espai 

-Aconseguir un millor aprofitament de les 

eines i recursos disponibles 

-Facilitar l’intercanvi d’informació als usuaris i usuàries 

-Fomentar la creació de petits grups de recerca activa de feina entre persones amb objectius 

laborals o interessos similars 

Durant el primer semestre del 2019 s’han realitzat 3000 actuacions per part de més de 900 

usuaris/àries a través d’aquest servei 

 

ITINERARI LA VALL DEL TENES NO S’ATURA  

 

Un any més, el Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes ofereix el seu itinerari 

especialitzat “La Vall del Tenes no s’atura” per acompanyar als nostres usuaris i usuàries del 

territori (Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall) en la seva 

recerca de feina. 

Durant el primer semestre del 2019, 182 beneficiaris han accedit a aquest programa impulsat 

des del nostre servei amb l’objectiu de realitzar una sèrie de sessions grupals i monogràfics 

pensats especialment per aconseguir una millora de la recerca de feina tenint en compte les 

necessitats individuals i el canvi constant del mercat laboral. 
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Els/les assistents, d’una banda, han planificat el seu objectiu amb nosaltres, realitzat un test de 

competències i autoconeixement per després treure'n el màxim profit. D’altra banda, han 

après com fer un currículum atractiu per les empreses, com fer servir Infojobs d’una manera 

eficient i a superar amb èxit una entrevista de feina, practicant els seus nous coneixements 

mitjançant dinàmiques. 

Després de les sessions grupals, els 

participants del programa “La Vall del 

Tenes no s’atura” han pogut realitzar 

sessions individuals d’orientació i/o 

tècniques de recerca de feina per 

resoldre els seus dubtes i aprofundir en 

aquells temes que han necessitat. 

En total s’han realitzat més de 30 

accions grupals amb més de 390 

assistents amb una valoració per sobre 

del 9 per part d’aquests.  

 

PROGRAMA OBRIM PAS  

 

Durant el primer semestre de 2019, el programa Obrim Pas ha donat suport a la inserció de 

persones aturades en col·laboració amb Serveis Socials 

dels 4 Ajuntaments de la Vall del Tenes. El projecte ha 

atès a més de 40 usuaris en aquesta primera meitat de 

l’any. Les accions que s’han dut a terme amb les 

persones usuàries del programa han estat grupals i 

individuals, sempre en funció de les necessitats i el 

ritme de cada persona, oferint un itinerari 

personalitzat basat en l’acompanyament, per tal de 

millorar la seva ocupabilitat.  

 

PLANS D’OCUPACIÓ  

 

Durant el 1r semestre d’enguany es van gestionar diferents Plans d’Ocupació per part de la 

Diputació de Barcelona i del Programa de Treball i Formació de la Generalitat, els Ajuntaments 

de la Vall del Tenes i la Mancomunitat de la Vall del Tenes. 

El SEOVT ha participat en la recerca i selecció dels perfils que s’han ofert: peó de brigada de 

manteniment, peó de brigada elèctrica, auxiliar de neteja d’edificis, operaris/es de neteja 

viària, administratius/es. 
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PROGRAMA OIL “VALLÈS ORIENTAL 4.0”  

 

El SEOVT col·labora amb el Consell Comarcal en el programa OIL que té com a finalitat 

promoure l’Ocupació a la Indústria Local. La iniciativa té tres objectius: reduir la taxa d’atur de 

les persones que tenen especials dificultats per trobar feina, potenciar el sector industrial del 

metall i indústries auxiliars, automoció i logística com a motors de creixement de l’activitat 

econòmica i fomentar la col·laboració públic-privada. Els participants reben formació i 

orientació per afavorir la seva inserció laboral dintre dels sectors descrits, i d’altra banda el 

programa incentiva a les empreses la contractació d’aquests 

treballadors amb subvencions a la contractació. 

El passat 9 de juliol el personal tècnic del SEOVT van 

assistir a la Jornada empresarial “La indústria 4.0” que 

es va celebrar a l’Hotel Granollers. 

Es va presentar als assistents, empreses i tècnics de 

promoció econòmica del territori,  el programa 

“Digitalització i 4.0”, disponible per aquelles empreses  

del Vallès Oriental que vulguin millorar la seva 

competitivitat a través del desenvolupament d’un pla de transformació digital (Roadmap i 4.0) 

i es va parlar sobre el present i futur del sector del metall i la seva cadena de valor: la indústria 

4.0, com un repte i una oportunitat.   

Aquesta és una actuació que s’emmarca dins del programa OIL 2018-2019, en el que participa 

la Mancomunitat de la Vall del Tenes a través del Servei d’Empresa i Ocupació, amb l’objectiu 

de millorar la competitivitat i incrementar l’ocupabilitat en els sectors del metall, l’automoció i 

la logística del nostre territori.  

Cal tenir en compte que des de la perspectiva 

territorial, Lliçà de Vall amb 60 empreses   (23%)  

juntament amb Granollers, Les Franqueses del 

Vallès i Montornès del Vallès, concentren més de la 

meitat del total d’empreses del sector del metall. 

Si es considera l’ocupació, destaquen 3 municipis 

que entre el 8% i el 13% tenen treballadors del 

sector del metall. Són Lliçà de Vall, Les Franqueses del Vallès i Granollers que conjuntament 

representen un terç dels treballadors del sector de la comarca. 

 

PROGRAMA TALENTS EN POTÈNCIA   
 

 

Destinats a persones perceptores de la renda garantida ciutadana i a 

persones amb discapacitat i/o trastorns mentals. El projecte ofereix 

itineraris personals d’inserció dirigits a la millora de l’ocupabilitat. El 

programa s’està duent a terme a diferents municipis de la comarca, i de la 

Vall del Tenes participen: Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall i Santa Eulàlia de 

Ronçana. 

 



6 

 

PROGRAMA SOCIOLABORAL JUVENIL  

 

Col·laboració del SEOVT amb l’Oficina Jove Vallès Oriental amb cessió d’espais, derivació de 

joves,.... Subvencionat pel CCVO.  

 

DIA DE LA DONA 

 

El Servei d’Empresa i Ocupació de la 

Vall del Tenes va organitzar al Teatre 

Auditori Polivalent de Bigues i Riells el 

dia 6 de març la “Jornada participativa 

de la dona” en la que es van inscriure 

més de 50 persones.  

La jornada,  es va orientar al treball de 

les competències personals i 

l’autoconeixement, eines essencials en el 

procés de recerca de feina. 

Durant el matí, es va realitzar l’activitat “Què diu la teva lletra de tu?” on, Núria Gumbau, ens 

va oferir coneixements sobre la grafologia com a tècnica de selecció de personal. 

La segona activitat, “Fes brillar les teves competències”, va estar dinamitzada per “Milnotes”, 

experts en Escenografia i Arts Plàstiques i va consistir en una sèrie de reptes amb els quals  

vam poder mostrar les 

nostres pròpies 

competències, treballant 

la creativitat, la iniciativa, 

l’harmonia entre els 

companys i la presa de 

decisions en equip.  

 

 

SINGULARS (PROGRAMA CONNECTA JOVE) 

 

PIMEC està realitzant el programa Connecta Jove VO dins de la convocatòria de Singulars, en 

col·laboració amb els Ajuntaments de Granollers, les Franqueses, el Consell Comarcal del 

Vallès Oriental i amb el suport de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, l’Ajuntament de 

Montmeló i l’Ajuntament de Llinars del Vallès. La finalitat d’aquest projecte és la inserció 

laboral  o el retorn al sistema educatiu de persones joves d’entre 16 i 29 anys, en situació 

d’atur. 

A dia d’avui, ja s’han atès i format a 120 joves dins d’aquest projecte. Dels 28 participants de la 

Vall del Tenes, hi han 10 joves de Lliça d’Amunt, 9 de Santa Eulàlia de Ronçana, 5 de Bigues i 

Riells i 4 de Lliça de Vall. 

A través del projecte els joves han rebut formació professionalitzadora en àrees com 

Manipulació Logística i magatzem, Comptabilitat bàsica, Administració i atenció al client i 

Operaris industrials de fabricació mecànica. 
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Tots els participants disposen d’una persona de referència que els acompanyarà en la recerca 

de feina. 

Així mateix, el projecte inclou la possibilitat de contractació dels participants per part 

d’empreses amb un ajut econòmic, assessorament i suport per part de PIMEC durant tota la 

tramitació.  

Actualment 53 dels participants ja estan 

treballant a empreses del territori i 15 ja 

han iniciat les gestions per retornar al 

sistema educatiu. 

Aquest projecte està subvencionat pel 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el 

Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat 

Social i el Fons Social Europeu en el marc 

de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord 

amb els Projectes Singulars de Garantia 

Juvenil.  
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EMPRESA 
 

SEOVT EMPRESA 

 

La nostra missió es impulsar la política econòmica i el desenvolupament local,   fomentant 

l’emprenedoria i impulsant i facilitant el creixement i la competitivitat del teixit empresarial de 

la Vall del Tenes. 

Amb un marcat esperit de servei públic, apostem per un ecosistema de col·laboració publico-

privada, proposant programes i formacions que donin valor al nostre teixit empresarial, per tal 

que sigui més competitiu, sostenible, i innovador. 

Ens governem per uns valors de bones pràctiques, acompanyant a les empreses amb ètica 

professional i transparència. El nostre objectiu es recolzar i promoure el desenvolupament 

empresarial, impulsar la cooperació i professionalitat dels treballadors a través de la millora 

contínua, desenvolupament de 

competències i del talent. 

 

Serveis a les empreses: 

-Anàlisis i descripció del lloc de feina 

-Reclutament i selecció de personal 

-Assessorament empresarial 

-Formació transversal 

-Formació a mida 

-Pràctiques empresarials 

-Networking empresarial 

 

Programes: 

-Responsabilitat Social Empresarial 

-Coaching empresarial i Executiu 

-Programa Singulars 

 

 

JORNADES DE SELECCIÓ 

 

El Servei d’Empresa i Ocupació 

està col·laborant estretament 

amb diverses empreses 

multinacionals del territori en la 

selecció de personal pels seus 

equips de treball. 

S’han fet diverses jornades de 

selecció per diferents vacants a 

l’empresa MANGO, pel centre 

logístic de Can Moncau, i per 

l’empresa Leroy Merlin, per 
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ampliar els equips d’atenció al client en diverses seccions. Durant el mes de juny i juliol s’han 

inscrit a les jornades de selecció prop de 600 candidats. 

D’altra banda, per tal de donar resposta a la petició de personal per part de les empreses del 

territori, s’han convocat jornades de selecció per 

vacants en l’àmbit administratiu, s’han entrevistat 

90 candidats/es i 76 joves per la jornada de selecció 

per feina d’estiu. 

Aquestes convocatòries de selecció han tingut molt 

bona acollida no només per part dels nostres 

usuaris, si no també per part de les empreses, 

apropant i confiant en l’equip de professionals del 

SEOVT  qualsevol aspecte relacionat amb la 

contractació de personal. 

 

2a EDICIÓ PROGRAMA RSE 

 

El mes de setembre s’iniciarà la Segona Edició del programa de Responsabilitat Social 

Empresarial (RSE) a la Vall del Tenes: EINA DE COMPETITIVITAT I DESENVOLUPAMENT 

SOSTENIBLE, està impulsada pel Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes, dirigida a 

petites i mitjanes empreses. 

L’RSE ha de formar part d’un plantejament estratègic dins de l’organització, de manera que 

creï valor a llarg termini i que acabi generant avantatges competitius perdurables en el temps 

per a l’empresa i els seus grups d’interès. La línia del programa segueix els objectius de 

desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. 

Aquest programa, cofinançat per la 

Diputació de Barcelona i la 

Mancomunitat de la Vall del Tenes, 

permetrà a les empreses identificar 

els avantatges que té per al seu 

desenvolupament la integració de les 

mesures contingudes en les 

estratègies d’RSE dins de les seves 

organitzacions, i d’altra banda, 

proveir a les petites i mitjanes 

empreses del territori, dels recursos i 

eines necessaris per poder implantar 

a les seves organitzacions una estratègia 

d’RSE que els permeti millorar la seva gestió.  

Alguns dels beneficis són: 

-Millora de la imatge de l’organització davant el client i la opinió pública. 

-Millor posició competitiva davant altres empreses similars, que no subscriuen cap tipus 

d’RSE. 

-Millora de la imatge davant els seus integrants. Això es tradueix en un augment de la 

satisfacció, i per tant millores en el rendiment i la productivitat. 
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La formació s’estendrà de setembre a gener, amb una sessió de treball al mes de forma 

presencial, sessions virtuals de seguiment i visites a les empreses per part del consultor 

expert. 

 

PRÀCTIQUES EMPRESARIALS  

 

L’objectiu del programa de pràctiques és que les persones que facin formació de qualsevol 

titulació reglada tinguin la possibilitat de completar la seva formació acadèmica cursant mòdul 

de pràctiques en empreses dels municipis de la Vall del Tenes. Durant el primer semestre 

d’aquest any es van signar 7 convenis en diferents àmbits professionals. 

Des de l’INS Vall del Tenes, amb la col·laboració del SEOVT, es va continuar treballant en la 

gestió de la FP Dual al cicle de Gestió Administrativa per tal que els alumnes es qualifiquin i 

desenvolupin la formació amb una estreta vinculació a les necessitats de les empreses del 

territori. 

 

9a. EDICIÓ COACHING EXECUTIU   

 

 

 

Des del SEOVT busquem donar alternatives específiques per tal 

d’oferir-vos solucions a tot allò que fa referència a les vostres 

empreses. El coaching és un procés personalitzat i confidencial, 

aplicat a l’empresa per tal de millorar els seus resultats, a 

través d’una major satisfacció i un millor rendiment i benestar 

dels seus col·laboradors. 

Aquest programa va dirigit tant a personal directiu com a 

equips de treball que vulguin potenciar les seves capacitats per 

millorar el seu desenvolupament a l’empresa. Es tracta d’un mètode 

d’acompanyament que es desenvolupa durant 5 sessions quinzenals d’entre 60 i 90 minuts a 

la pròpia empresa. 

Durant el primer semestre d’enguany, van participar al nostre programa de Coaching Executiu 

7 empreses: 2 de Bigues i Riells, 1 de Lliçà d’Amunt, 3 de Lliçà de Vall i 1 de Granollers). 

L’objectiu d’aquest programa és potenciar les seves capacitats, millorar el desenvolupament 

professional a l’empresa, crear un pla d’acció per arribar a objectius empresarials, entre 

d’altres. 
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7a EDICIÓ ACCELERA EL CREIXEMENT   

 

 “Accelera el Creixement” es un programa d’alt 

rendiment que té com a objectiu dissenyar i 

implementar el projecte de creixement i consolidació de 

les empreses. Dintre del programa diferents experts i 

consultors acompanyaran i definiran un programa de 

creixement empresarial. Té una durada de 9 mesos i més de 70h de recolzament i seguiment a 

l’empresa. 

50 pimes de la demarcació de Barcelona han estat escollides per participar en la 8a edició del 

programa, organitzat per PIMEC i la Diputació de Barcelona, entre les quals hi ha una empresa 

de Bigues i Riells, Masservice, que va presentar i gestionar la seva candidatura de la mà del 

Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes. 

En aquesta edició participen 32 ens locals de la demarcació, entre les quals es troba el SEOVT 

com a Centre Local de Servei a les Empreses que donaran suport i seguiment durant tot el 

programa, juntament amb la delegació de PIMEC. 
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EMPRENEDORIA 
 

SEOVT EMPRÈN 

 

El SEOVT ofereix, a través del departament SEOVT Emprèn, un 

servei integral de suport a l’emprenedoria, tant a nivell 

d’acompanyament individual a cada projecte com de formació 

especialitzada. 

Oferim a les persones amb una idea de negoci l’empenta per 

dur a terme el pla d’empresa i saber la viabilitat del projecte, 

mitjançant el suport d’un expert legal, que resol dubtes 

específics de cada projecte, acompanya al disseny de pla 

d’empresa, assessora d’ajuts i fons de finançament i realitza els 

tràmits administratius de creació, constitució, exercici i 

cessament de l'activitat del negoci. 

A més,  estem constituïts com a Punt PAE (Punt Atenció a 

l’Emprenedoria) referent al territori de la Vall del Tenes per a assessorar els/les 

emprenedors/es, tant en els inicis del seu projecte, com en la tramitació administrativa i 

posada en marxa d'aquest, a través de la finestreta única electrònica. 

D’altra banda, els emprenedors i les emprenedores disposen del Club de l'Emprenedor, un 

espai de trobada i treball on recollir propostes i intercanviar experiències i opinions al voltant 

del fet d’emprendre. A més, es posa a disposició les eines necessàries per poder realitzar el pla 

d’empresa, consultar bibliografia, connectar-se a internet, accedir a programes de formació i  

tallers. 

Durant el primer semestre de 2019, el departament d’Emprenedoria del SEOVT ha dut a 

terme: 

-6 sessions de sensibilització envers l’emprenedoria 

amb 51 participants. 

-8 formacions per a emprenedoria i  per a empreses 

amb 56 assistents. 

-64 informacions a emprenedors i emprenedores 

dels ajuts i recursos disponibles   

-58 emprenedors/emprenedores han rebut 

assessorament tècnic per engegar el seu projecte 

-8 altes d’autònom amb el servei telemàtic del punt 

PAE. 

-4 accions formatives dins de la setmana de 

l’emprenedoria: 

 -Drets i deures de l’autònom 

 -Planificació financera 

 -Com posar preu al meu producte o servei 

 -Com fer l’estudi de mercat de la meva idea de negoci 
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CONSOLIDA’T 

 

Per segon any, el SEOVT col·labora amb la Fundació Martí L’Humà en el programa Consolida’t, 

sensibilitzant a les persones emprenedores  que han creat una empresa, amb un mínim d’un 

any d’antiguitat. 

Al mes de febrer es va fer una campanya d’informació entre les empreses que acomplien 

aquests requisits, convidant-les a una sessió informativa  a càrrec de la Fundació Martí L’Humà, 

on es va explicar el funcionament del programa i es va presentar un exemple de consolidació 

amb una empresa del territori participant a 2018, que va explicar com els beneficis que 

reportava superaven la dedicació que havia suposat al llarg de l’any, mostrant que era 

accessible per a qualsevol empresa. 

El programa,  subvencionat al 100% pel Departament d’Empresa, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya, té per objectiu  donar suport a  la consolidació i enfortiment del 

treball autònom, mitjançant l’assessorament personalitzat d’experts en cada matèria, durant 

l’any de duració del programa. 

Així, els experts del programa analitzaran el pla 

estratègic de cada empresa participant, la 

forma jurídica més escaient  i definiran el  seu 

pla de màrqueting. 

Posteriorment, es realitzarà formació en l’àmbit 

financer comptable i s’oferirà  als participants la 

possibilitat de potenciar aspectes com el 

màrqueting digital, la comunicació empresarial,  

potenciar el networking o gestionar el temps de 

manera més eficient. 

Les empreses assistents van mostrar el seu 

interès a participar al programa, havent estat  5 empreses de la Vall del Tenes seleccionades 

per a participar en el programa d’enguany. 

 

TAULA RODONA SENSIBILITZACIÓ EMPRENEDORA 

 

El passat 13 de juny , dins el cicle de sessions de sensibilització  a l’emprenedoria  juvenil  que 

es realitza anualment a l’Institut de la Vall del Tenes, sota el títol QUI POT EMPRENDRE?, el 

SEOVT va proposar organitzar una taula rodona amb emprenedors/res  i empreses de la Vall 

del Tenes  usuaris del Servei.  

Els participants convidats van 

presentar el seu projecte 

empresarial i  en acabar es va 

obrir un espai de debat en el 

qual els/les alumnes van 

poder plantejar dubtes i parlar 

directament amb els/les  

emprenedors/res i empreses 

participants. 
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La sessió, estava adreçada a alumnes de cicle formatiu i  batxillerat, alguns dels quals estan 

desenvolupant un projecte emprenedor dins el seu Treball de Recerca. 

L’objectiu plantejat, amb la taula rodona, va ser presentar diversos exemples d’èxit 

d’emprenedors/res del territori per tal de que els assistents contemplessin l’emprenedoria 

com una opció de projecte professional.   

 

CuEmE (Cultura Emprenedora a l’Escola)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa CuEmE està impulsat per la Diputació de Barcelona i participen les escoles del 

nostre territori a través de la Mancomunitat de la Vall del Tenes. Les àrees directament 

implicades són les d’educació dels ajuntament participants, i la de promoció econòmica 

representada pel SEOVT. El Programa es basa  en una simulació real de la creació i gestió d’una 

cooperativa per part dels alumnes de 5è i/o 6è de primària, amb el suport de la comunitat 

educativa, l’administració i d’altres agents socials del territori.  

Enguany s’han creat 3 cooperatives, Small Craftmen, de l’ Escola Els Vinyals de Lliçà de Vall, 

Junts i Manucop, de les dues línies de l’Escola El Colomer a Bigues i Riells 

L’acte de Cloenda, organitzat pel Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes i els 

Ajuntaments de Bigues i Riells i Lliçà de Vall, va ser inaugurat pel President de la Mancomunitat 

i Alcalde de Bigues i Riells, Il·lm. Joan Galiano i per l’Alcalde de Lliçà de Vall l’Il·lm. Xavier 

Serrate. 

Durant l’acte els nens i nenes van explicar el procés de creació de les cooperatives, els 

productes generats i els resultats obtinguts. Cada cooperativa va escollir una ONG a la que van 

destinar una part dels beneficis obtinguts i a qui, els propis participants, van fer entrega del 

seu xec. 

Per acabar, els alumnes i les escoles van rebre, de part de les autoritats assistents, els  

diplomes de participació al programa CuEmE  

L’acte va ser clausurat pel Diputat Delegat d’Educació de la Diputació de Barcelona, l’ Il·lm. 

Rafael Homet. 

 

SESSIÓ INFORMATIVA AJUTS JOVES AUTÒNOMS  

 

El passat  12 de juny,  el SEOVT  va oferir als i a les joves de la Vall del Tenes I Caldes de 

Montbui que tenien una idea de negoci, la sessió informativa sobre l’ajut per fomentar  

l’emprenedoria,  per a joves menors de 30 anys, que ofereix la Generalitat de Catalunya, dins 

el programa de Garantia  Juvenil. 
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La sessió, a càrrec  del  Cap de Secció d'Iniciatives per al Treball del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya , Xavier Llovet, es va realitzar al SEOVT, 

amb una assistència de 12 joves. 

L’objectiu de la sessió era  donar a conèixer i  facilitar l’accés a l’ajut de 9.900 € que ofereix la 

Generalitat als i a les joves de 18 a 29 anys, beneficiaris del programa de Garantia Juvenil, que 

s’hagin donat d’alta al règim d’autònoms prèviament a la data de fi de sol·licitud de l’ajut, el 15 

de setembre de 2019. 

Durant la sessió es van explicar els requisits i tràmits necessaris per a poder accedir a l’ajut, 

recordant que el departament d’Emprenedoria del SEOVT, a  través del punt PAE, ofereix el 

suport per a tramitar l’alta  d’autònom, així com el suport per a resoldre els dubtes que puguin 

sorgir. 

També es va presentar el microcrèdit de 25.000 € per a projectes emprenedors, que gestiona 

la Fundació Incorpora. Aquest microcrèdit no precisa garantia ni aval, només s’estudia la seva 

viabilitat mitjançant la presentació del corresponent Pla d’Empresa,  que es pot dissenyar amb 

l’assessorament del Departament d’Emprenedoria del SEOVT.  

 

 

TALLERS EMPRENEDORIA ALS INSTITUS  

 

Després de la bona acollida de la primera edició a 2018, enguany  el departament 

d’Emprenedoria del SEOVT ha continuat oferint els tallers d’emprenedoria per a estudiants 

d’ESO i Batxillerat als Instituts dels 4 municipis que integren la Mancomunitat de la Vall del 

Tenes. 

Enguany han participat un total de 166 alumnes d ‘ESO, 

Batxillerat i Cicles Formatius dels 4 municipis de la Vall 

del Tenes.  Els centres participants han estat l’INS El 

Vern, de Lliçà de Vall,  l’INS Lliçà, de Lliçà d’Amunt, l’INS 

de la Vall del Tenes, de Santa Eulàlia de Ronçana, i l’INS 

Maria de Bell·lloc, de Bigues i Riells. 

Aquests tallers, emmarcats dins el  contingut curricular 

de secundària, pretenen fomentar l’esperit emprenedor 

dels i de les estudiants com una forma de vida. 
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Així, s’han treballat continguts com  “Què significa ser emprenedor” i  “Generació d’idees”, que 

basant-se en el foment del pensament lateral  demostren que l’actitud és la clau de l’èxit 

emprenedor.  

També s’ha  format als alumnes sobre què necessiten 

per a  dissenyar un Pla d’empresa i  han experimentat 

com portar-lo a terme. 

La valoració, tant per part dels alumnes com per part 

dels centres, ha estat molt positiva. 
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FORMACIÓ 
 

FORMACIÓ-OCUPACIÓ 
 

FORMACIÓ ADMINISTRATIVA  

 

 

Durant els mesos de maig i juny, el Servei 

d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes, ha 

organitzat juntament amb Femarec tres cursos 

del sector administratiu: Comptabilitat Bàsica, 

Avançada i Informatitzada. 

Aquestes formacions, amb un total de 160 hores 

de durada, han tingut una participació de 37 

alumnes, els quals han pogut ampliar els seus 

coneixements en l’àmbit administratiu.  

La valoració ha estat molt positiva per part dels 

assistents perquè han pogut aplicar tot els 

coneixements teòrics a nivell pràctic amb un 

programa de                  gestió comptable.  

 

COM SER SELECCIONAT A INFOJOBS 

 

Durant el mes de maig, el Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes ha organitzat amb el 

suport de la Diputació de Barcelona l’activitat “Com ser seleccionat a Infojobs! 70% 

d’efectivitat”.  

Aquesta formació, amb una durada de 4 hores i un total d’11 participants, s’ha adreçat a 

persones de la Vall del Tenes que volguessin aprofundir els seus coneixements d’aquest portal 

de feina.  

La valoració per part dels i de les assistents ha estat molt positiva i recomanen la sessió per 

entendre i veure una altra perspectiva del portal de feina Infojobs mitjançant eines pràctiques i 

explicacions útils per aplicar en la recerca de feina. 
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FORMACIÓ-EMPRESA I EMPRENEDORIA 
 

NEGOCIAR EN CONTEXTOS DIFÍCILS 

 

El divendres día 31 de maig ha tingut lloc la formació “Com negociar en contextos difícils”, 

impartida per Mònica Mendoza, conferenciat internacional i formadora experta en motivació i 

vendes. 

L’actuació s’enmarca dintre de la programació formativa dissenyada desde el Servei d’Empresa 

i Ocupació per donar resposta al teixit empresarial del territori pel desenvolupament 

d’habilitats directivas i recursos humans. 

L’horari de la formació ha sigut de 9h30 a 

13h30, i s’han treballat aspectes de la 

negociació, el llenguatge adequat, 

l’autocontrol d’emocions, com donar 

sensació de poder, tècniques de negociació, 

entre d’altres. 

Han participat 18 empreses, 4 de 

Lliçà de Vall, 5 de Lliçà d’Amunt, 3 

de Santa Eulàlia de R., 2 de Bigues i 

Riells i 4 d’altres municipis.  

 

NOVES TENDÈNCIES DE MÀRQUETING 

 

El passat dimecres 26 de juny va tenir lloc, a la 

Sala de Plens de l’Ajuntament de Lliçà de Vall, la 

jornada de formació i sensibilització “Noves 

tendències de màrqueting i Comunicació per a 

les PIMES”, de la mà d’Oriol Brutau, especialista 

en l'àmbit de la comunicació, màrqueting i 

desenvolupament de negoci. 

Aquesta conferència s’enmarca dintre de la 

programació formativa dissenyada desde el 

Servei d’Empresa i Ocupació, i en col·laboració amb 

PIMEC del Vallès Oriental, per sensibilitzar a les empreses sobre els punts clau que han de tenir 

presents per millorar i mantenir la seva competitivitat. Un dels aspectes claus és el  

màrqueting i quines són les tendències en aquest aspecte. 

L’acte va ser clausurat per Montse Ramón, vicepresidenta de PIMEC Vallès Oriental i Executive 

Board d’Industries Tapla, que va subratllar l’importància del màrqueting dintre de l’empresa  i 

l’importància de treballar amb valors. 

A la jornada van participar  una vintena d’empreses, 42% de Lliçà de Vall, 21% de Lliçà 

d’Amunt, 16% de Santa Eulàlia, 11% de Bigues i Riells i la resta d’altres poblacions. 
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SETMANA DE L’EMPRENEDORIA  

 

Durant el mes de maig va tenir lloc la III Edició de la Setmana de l’Emprenedoria, una iniciativa 

promoguda pel Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes, amb la col·laboració de 

diferents professionals i experts en la matèria, amb la finalitat de reivindicar i promoure 

l'emprenedoria en el nostre territori. 

L’objectiu principal d’aquesta setmana va ser la d’oferir cursos i tallers gratuïts a tots els 

emprenedors i emprenedores que estaven a punt d’iniciar un nou negoci o l’havien iniciat i 

també a aquells autònoms i empreses que necessitaven millorar o reciclar alguna línia 

estratègica de la seva empresa, així com també a totes aquelles persones Enguany s’ha 

informat sobre  drets i deures de la figura de l’autònom/a  i com fer la planificació financera 

del projecte empresarial,  a càrrec de l’assessor legal  per a totes aquelles persones 

especialment interessades en aquest tema.  

Enguany s’ha informat sobre  drets i deures de la figura de l’autònom/a  i com fer la 

planificació financera del projecte empresarial,  a càrrec de l’assessor legal  per a emprenedors 

del SEOVT,  l’advocat i consultor David Tura. 

D’altra banda,  l’experta  en consolidació d’empreses, l’ Eulàlia Balañà, va  proporcionar les 

eines i metodologia necessària per facilitar la presa de decisions per tal de quantificar el 

mercat, definir els nostres clients i així poder prendre les mesures més adequades per a 

determinar la viabilitat de la idea de negoci. 

La formació va tenir molt bona acollida, amb un total de 41 assistents, que van valorar molt 

positivament les diverses formacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amb la col·laboració de: 

 

  


