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POLÍGONS D'ACTIVITAT ECONÒMICA ( PAE )
Consell Comarcal Vallès Oriental
DENOMINACIÓ PROJECTE
Polígons d'Activitat Econòmica (PAE)

FONT DE FINANÇAMENT
SOC, SEPE, Generalitat de Catalunya,
FSE, Diputació de Barcelona.

DESCRIPCIÓ GENERAL
Millora del polígons d’activitat econòmica i
l’enfortiment del teixit industrial de la comarca per
tal d’afavorir a la captació de noves activitats
econòmiques.

DESTINATARIS I FUNCIONAMENT

La plataforma, creada arrel del grup de treball,és: Polígons
del Vallès Oriental (vallesoriental.cat).L’àmbit de treball
són els 39 municipis del Vallès Oriental i els 127 polígons
d’activitat de la comarca. Els PAE són un dels grups de
treball de la Taula del Vallès Oriental avança (TVOA),
conformats administració pública, associacions
empresarials i patronals.

CALENDARI I UBICACIÓ
El grup de treball del PAE es reuneix generalment 5
vegades l’any, segons necessitat. Més info:
www.vallesoriental.cat/ambits/promocioeconomica.

CONTACTES

Tel. 93 860 07 02 / dl@vallesoriental.cat/
poligons@vallesoriental.cat
.

PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL DEL VO
Consell Comarcal Vallès Oriental
El Pla de reactivació econòmica i social del Vallès Oriental és un pla d'acció acordat pels
diferents agents econòmics i socials i administracions locals de la comarca, per fer
front a la situació de crisi generada per la COVID-19. Aquest pla està format per 12 línies
d'actuació. Destaquem els projectes en marxa més rellevants.

DENOMINACIÓ PROJECTE

MARKET PLACE VO
FONT DE FINANÇAMENT
Forma part del Pla de Reactivació Econòmica,
inclòs dins el Pla de Xoc del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) per fer front
a la situació de la Covid-19.

DESCRIPCIÓ GENERAL
Plataforma on es recullen es recullen ofertes i
demandes de productes o serveis d'empreses de
diferents àmbits o sectors (comerç, indústria, oci,
hostaleria i restauració, productes de la terra i
productes del Covid-19), així com informació sobre
necessitats de formació i ocupació de les empreses
per detectar els àmbits que s'han de millorar.

DESTINATARIS I FUNCIONAMENT
Per formar part de la plataforma únicament ha de respondre
els formularis d’oferta o demanda, en funció del que
requereixi la seva empresa, i determinar el seu àmbit o sector
d’activitat. En el cas que la seva empresa demandi i ofereixi
quelcom al mateix temps, se li demanarà que ompli dos
formularis per separat, un per a cada opció. Un cop contestat
el formulari, tan aviat com sigui possible, s’enregistraran les
seves dades al visor cartogràfic, dins de l’àmbit o sector
seleccionat.

CALENDARI I UBICACIÓ
Més info
a:https://www.vallesoriental.cat/ambits/promocioeconomica/marketplacevo/

CONTACTES
marketplace@vallesoriental.cat

.

PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL DEL VO
Consell Comarcal Vallès Oriental
DENOMINACIÓ PROJECTE
Microcrèdits autònoms i microempreses

FONT DE FINANÇAMENT
Forma part del Pla de Reactivació Econòmica,
inclòs dins el Pla de Xoc del Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC) per fer front a la situació
de la Covid-19.

DESCRIPCIÓ GENERAL
Dirigit a emprenedors i empreses per tal de
donar-los suport financer i ajudar a reactivar
l’economia.

DESTINATARIS I FUNCIONAMENT
Els beneficiaris seran professionals autònoms i
microempreses amb menys de deu treballadors i una
facturació anual inferior a dos milions d'euros. Els
sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import
màxim de 25.000 euros, finançament màxim fins al 100%,
tipus fix del 5,9 sense garantia real, termini amortització 6
anys, carència 6 mesos i fins al 20% del crèdit es pot
destinar a circulant. Els projectes han de tenir un pla
d'empresa i l'informe favorable de viabilitat del Consell
Comarcal.
A més, en el context de la crisis sanitària, MicroBank també
posa a disposició una nova línia de finançament destinada
a autònoms i microempreses amb la finalitat d’atendre
necessitats de circulant derivades de la Covid-19. Aquesta
línia compta amb el suport del Fons Europeu d’Inversions.

CALENDARI I UBICACIÓ
Consultes telemàtiques o presencials (cita prèvia).
Terminis: Condicions Covid-19 fins al 30/6/2021;
Conveni genèric fins a 31/12/2021

CONTACTES

microcredits@vallesoriental.cat
93.860.07.00
.

PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL DEL VO
Consell Comarcal Vallès Oriental

DENOMINACIÓ PROJECTE
Programa QualifíSAD Cuidadors/es persones
dependents

FONT DE FINANÇAMENT
Forma part del Pla de Reactivació
Econòmica, inclòs dins el Pla de Xoc del
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
per fer front a la situació de la Covid-19.

DESCRIPCIÓ GENERAL
El programa serveix per a l'obtenció de
l'habilitació professional per aquelles persones
que tenen experiència laboral acreditable en
l’atenció a la dependència, però que no disposen
de la titulació oficial per a poder ser
contractades.

DESTINATARIS I FUNCIONAMENT
Qualsevol persona resident al Vallès Oriental,
estigui treballant o no, interessada en
habilitar-se o bé en obtenir informació per
treballar en el sector d’atenció a les
persones amb dependència, tant en
institucions residencials com en el servei
d’atenció domiciliària (SAD).

CALENDARI I UBICACIÓ
Fins a 31 de desembre de 2021

CONTACTES
667 853 230
pladereactivaciovo@vallesoriental.cat

PROGRAMES DE FOMENT PER L'OCUPACIÓ
Consell Comarcal Vallès Oriental
DENOMINACIÓ PROJECTE
Programa Talents en potència. PTP

FONT DE FINANÇAMENT
Programa subvencionat pel Contracte Programa 20162019, prorrogat durant l’any 2020 i 2021, per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el
Departament de Treball, Afers socials i Famílies, el Consell
Comarcal del Vallès Oriental i els Ajuntaments
participants (Santa Maria de Palautordera, Llinars del
Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Figaró-Montmany,
Aiguafreda, Cànoves i Samalús, Cardedeu, les Franqueses
del Vallès, Lliçà d’amunt, Lliçà de Vall, Santa Eulàlia de
Ronçana, Montornès del Vallès, La Roca del Vallès, Sant
Fost de Campsentelles, Martorelles i Sant Feliu de
Codines).

DESCRIPCIÓ GENERAL
Programa d'orientació i inserció dirigit a persones beneficiàries de
la RGC i a persones amb certificat de discapacitat o trastorn de
salut mental.

DESTINATARIS I FUNCIONAMENT
QUÈ OFEREIX A LA PERSONA PARTICIPANT
Assessorament personalitzat i un acompanyament en el seu
procés de recerca de feina per part d'un professional
especialitzat en l'orientació i la inserció laboral.
Les persones que hi vulguin participar han d’adreçar-se als
Serveis Socials del seu municipi o al seu Servei Local
d’Ocupació de referència.
QUÈ OFEREIX A L'EMPRESA
Rebre bonificació en les quotes de Seguretat Social i/o
subvenció en la contractació. Rebre suport en la tramitació de
la documentació necessària per a optar a les subvencions en
la contractació. La possibilitat d'optar a Treball amb Suport
(TAS) gratuïtament.

CALENDARI I UBICACIÓ
El programa va començar l'any 2016 i hi ha temps per
participar-hi fins el dia 31 de desembre del 2021.

CONTACTES
93.860.07.02 – 93.860.10.71

PROGRAMES FOMENT PER L'OCUPACIÓ
Consell Comarcal Vallès Oriental
DENOMINACIÓ PROJECTE
Treball, talent i tecnologia TTT

FONT DE FINANÇAMENT
Està coordinat pel Consell Comarcal i Granollers Mercat, i
compta amb la col·laboració de la Taula Vallès Oriental
Avança.Està finançat per la Diputació de Barcelona en el
marc del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals
2020-2023”.

DESCRIPCIÓ GENERAL
Acompanyar en la transformació digital a les
empreses i la formació de les persones en les
tecnologies digitals necessàries per implementar
processos de millora en el teixit empresarial.

DESTINATARIS I FUNCIONAMENT
Es desenvolupa de manera agrupada per 16
ajuntaments de la comarca: Bigues i Riells,
Canovelles,
Figaró-Montmany,
la
Garriga,
Granollers, les Franqueses del Vallès, Lliçà de Vall,
Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès,
Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles,
Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de
Martorelles, Vallromanes i Vilanova del Vallès.

CALENDARI I UBICACIÓ

2020 - 2023

CONTACTES
TTT@vallesoriental.cat
empresagm@granollers.cat
.

PROGRAMES FOMENT PER L'OCUPACIÓ
Consell Comarcal Vallès Oriental
DENOMINACIÓ PROJECTE
Garantia juvenil " Joves en Pràctiques "

FONT DE FINANÇAMENT
Programa cofinançat per la Iniciativa
d’Ocupació Juvenil i el Fons Social
Europeu.

DESCRIPCIÓ GENERAL
Contractes en pràctiques de 6 mesos de durada
per treballar en ajuntaments, consells comarcals i
entitats sense afany de lucre arreu del territori.

DESTINATARIS I FUNCIONAMENT
Contractació laboral en pràctiques de persones joves
amb formació, beneficiàries del Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya, per tal de millorar la seva
ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les
competències derivades de la pràctica laboral, de
manera que sigui possible la seva incorporació al
mercat laboral de forma estable i duradora en el
temps.

CALENDARI I UBICACIÓ
Nova convocatòria 2021-2022.

CONTACTES
Més informació:
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/Que_Toferim
/feina/contractes-en-practiques/
.

PROGRAMES FOMENT PER L'OCUPACIÓ
Consell Comarcal Vallès Oriental
DENOMINACIÓ PROJECTE

Treball i formació
FONT DE FINANÇAMENT
El programa Treball i Formació és una mesura
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
(SOC) per afavorir la incorporació al mercat de
treball a certs col·lectius.

DESCRIPCIÓ GENERAL
El programa Treball i Formació és una mesura del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per afavorir la
incorporació al mercat de treball a certs col·lectius,
com ara persones aturades de llarga durada. Aquest
programa es desenvolupa a través de les
administracions locals. Aporta experiència laboral i
accions formatives per a les persones participants.

DESTINATARIS I FUNCIONAMENT
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)
subvenciona els contractes de treball 12 mesos a
jornada completa, les accions formatives a realitzar
de forma obligatòria durant el contracte i dins de
l'horari laboral i l'acompanyament a les persones
contractades.

CALENDARI I UBICACIÓ
El termini de presentació de sol·licituds és del
23 de setembre fins al 14 d’octubre inclòs

CONTACTES
treballiformacio.esal.soc@gencat.cat
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Treball_i_Form
acio_Convocatoria_2021.

XARXA LISMIVO VALLÈS ORIENTAL
Consell Comarcal Vallès Oriental
DENOMINACIÓ PROJECTE
La Xarxa Lismivo agrupa una dotzena d’entitats del
Vallès Oriental orientades a integrar al mercat laboral
a persones amb diversitat funcional.

FONT DE FINANÇAMENT
Iniciativa del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

DESCRIPCIÓ GENERAL
Grup d’entitats del Vallès Oriental que treballem per
donar feina a les persones amb diversitat funcional i,
al mateix temps, ajudar a les empreses a ser més
competitives i responsables. També assessorem
sobre els tràmits per fer les contractacions.

DESTINATARIS I FUNCIONAMENT
Orientades a integrar al mercat laboral a persones
amb diversitat funcional.

CALENDARI I UBICACIÓ
Tot l'any a: Miquel Ricomà, 46 Granollers
Telèfon: 93 860 07 00

CONTACTES

http://www.xarxalismivo.cat/ca/
info@xarxalismivo.cat.

XARXA PRODUCTES DE LA TERRA
Consell Comarcal Vallès Oriental
DENOMINACIÓ PROJECTE
Xarxa productes de la terra
FONT DE FINANÇAMENT
Diputació de Barcelona, Xarxa de Productes
Locals.

DESCRIPCIÓ GENERAL
El Consell Comarcal, i gràcies al suport de la Diputació de Barcelona,
impulsen
diferents
projectes
destinats
a
potenciar
el
desenvolupament econòmic i l’ocupació en el sector agroalimentari,
a través de la Xarxa de Productes de la terra..
Amb aquest objectiu donen suport amb diversos projectes a la
iniciativa privada relacionada amb la producció agroalimentària local i
dinamitzem activitats de promoció del producte local de qualitat.

DESTINATARIS I FUNCIONAMENT
Les accions estan destinades als productors del
territori, consumidors i restauradors..

CALENDARI I UBICACIÓ
Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del
Vallès Oriental C. Miquel Ricomà 46 08401 Granollers

CONTACTES
Tel. 938 600 702 Fax. 938 790 444.

PROGRAMA REFERENTS D'OCUPACIÓ JUVENIL
Consell Comarcal Vallès Oriental

DENOMINACIÓ PROJECTE
REFERENTS D'OCUPACIÓ JUVENIL VO ROJ

FONT DE FINANÇAMENT
Programa subvencionat pel Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya i cofinançat per la
Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons Social
Europeu.

DESCRIPCIÓ GENERAL
Unitat especialitzada en ocupació juvenil, que té per
objectiu facilitar el processos de transició entre el sistema
educatiu i el sistema laboral i/o ocupacional de joves en
situació de vulnerabilitat per manca de qualificació.

DESTINATARIS I FUNCIONAMENT
Joves entre 16 i 29 ays, amb ESO, PFI o sense
graduat en secundària, que no realitzen cap
formació,
sense
qualificació
professional
específica que no treballen o treballen de
manera precària. Son derivats als ROJ.

CALENDARI I UBICACIÓ
Referents d'Ocupació Juvenil del Vallès Oriental
Oficina Jove del Vallès Oriental
Plaça de l'Església, 8 (Granollers)

CONTACTES
Ester Simona i Mònica Alvarez
Tel. 93 842 66 84
ocupaciojuvenil.vallesoriental@oficinajove.cat

XARXA TET ( Transició Escola- Treball )
Consell Comarcal Vallès Oriental
DENOMINACIÓ PROJECTE
FIRA GUIA'T / Xerrades orientació
Laboral IES
FONT DE FINANÇAMENT
Diputació de Barcelona i Direcció Generalitat de Joventut,
Generalitat. Fira impulsada per la Xarxa TET (Transició
Escola-Treball) del Vallès Oriental, coordinada pel Consell
Comarcal i en col·laboració de l'Ajuntament de Granollers.

DESCRIPCIÓ GENERAL
Espai d’orientació i assessorament acadèmic
adreçat essencialment a joves, tot i que cada cop
està més clar que les transicions educació-treball
cada cop van implicant col·lectius de població més
diversos i per tant, a nivell organitzatiu també s’han
anat buscant les estratègies per poder oferir
recursos formatius adreçats a persones de més
edat, famílies, professionals, etc.

DESTINATARIS I FUNCIONAMENT
Adreçat, especialment, a joves estudiants de 4t
d’ESO, tenint en compte a aquelles persones que
no acrediten i/o abandonen els estudis, i també
aquelles que no tenen clar quin itinerari formatiu
seguir un cop superada l’ESO.

CALENDARI I UBICACIÓ
Edició 2021: del 22 al 26 de març. El mes de març, el
mes de l'orientació acadèmica. Degut al context
generat per la pandèmia de la COVID-19, enguany la
Fira torna a tenir un format virtual.

CONTACTES
joventut@vallesoriental.cat
.

CENTRE DE SUPORT EMPRESARIAL I
TECNOLÒGIC DE CARDEDEU CSETC
DENOMINACIÓ PROJECTE
Centre de Suport Empresarial i Tecnològic
de Cardedeu (CSETC)

FONT DE FINANÇAMENT
Diputació de Barcelona
Catalunya Empren
Servei d'Ocupació de Catalunya
Ministerio de Empleo y Seguridad Social Departament
d'Empresa i Ocupació
Fons Social Europeu
Col.laboració de diferentes ajuntaments

DESCRIPCIÓ GENERAL
Dona suport a persones empresàries i emprenedores de Cardedeu
i dels municipis veïns, per tal que tinguin més garanties d'èxit en el
procés de gestionar i de fer créixer la seva empresa, apropant-los
a entorns de productivitat i d'innovació tecnològica, oferint-los
suport en la definició de l'estratègia, orientant-los en la recerca de
finançament, introduint-los en la internacionalització i en la recerca
de nous mercats, cooperant i fent "networking" empresarial...
o Suport al comerç local
o Suport i assessorament al sector agroramader i a iniciatives
agroecològiques

DESTINATARIS I FUNCIONAMENT
Persones empresàries i emprenedores de
Cardedeu i dels municipis veïns

CALENDARI I UBICACIÓ
Adreça: c. Josep Vilaseca, 23 – 08440 Cardedeu
Horari: Matins: dilluns a divendres: 9.30h a 14h
Tardes: dimarts i dijous: 16h a 19h

CONTACTES
Oficina d’atenció al consumidor per a pimes i
microempreses
Telèfon: 93 844 43 02
https://www.csetc.cat/
.

CSETC
DENOMINACIÓ PROJECTE
Cardedeu Agroecològic i Agrorienta't

FONT DE FINANÇAMENT
PROGRAMA CARDEDEU AGROECOLÒGIC: Servei del CSETC
PROGRAMA AGRORIENTA'T: Servei ofert pel CSETC –
Ajuntament de Cardedeu, en coordinació amb el Consell
Comarcal del Vallès Oriental.

DESCRIPCIÓ GENERAL
PROGRAMA CARDEDEU AGROECOLÒGIC: A través de
processos participatius, treball en xarxa i organització
d’esdeveniments, cerquem l’enfortiment i expansió
del sector agroecològic des de la producció fins al
consum.
PROGRAMAAGRORIENTA'T:Programa d'assessorament
especialitzat en el sector primari.

DESTINATARIS I FUNCIONAMENT
PROGRAMA CARDEDEU AGROECOLÒGIC: Cardedeu, La
Roca del Vallès, Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor,
Cànoves i Samalús i Vilalba Sasserra.
PROGRAMA AGRORIENTA'T: visites amb personal tècnic
especialista on hi pot accedir qualsevol empresa o
projecte agroalimentari del V. Oriental.
S’ofereixen assessoraments en quatre línies:
Creació i consolidació d’empresa agrícola o alimentària.
Producció i planificació de cultius (inclòs visites a
finca).
Normatives i llicències del sector agroramader.
Ajuts i subvencions

CALENDARI I UBICACIÓ
C/Josep Vilaseca, 23, Cardedeu
CONTACTES
info@csetc.cat / 938 444 302

.

CSETC
DENOMINACIÓ PROJECTE
OSEC (Oficina de Suport a Empreses Culturals)

FONT DE FINANÇAMENT
Diputació de Barcelona
Catalunya Empren
Servei d'Ocupació de Catalunya
Ministerio de Empleo y Seguridad Social Departament
d'Empresa i Ocupació
Fons Social Europeu
Col.laboració de diferentes ajuntaments

DESCRIPCIÓ GENERAL
Servei públic amb la finalitat d’activar tècnica i
econòmicament el sector de les empreses culturals
del territori i proporcionar a les persones
emprenedores,
professionals
i
empreses,
assessorament, eines de gestió, programes a mida i
formació específica per tal que els projectes culturals
vegin la llum i siguin viables tècnica i econòmicament.

DESTINATARIS I FUNCIONAMENT
Projecte supramunicipal adreçat a les empreses
culturals dels municipis de Cardedeu, La Roca del
Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de
Vilamajor, Cànoves i Samalús i Vilalba de Sasserra.
Compta amb el suport dels Ajuntaments que hi
participen, especialment de les regidories de cultura i
desenvolupament local.
Es dona resposta a necessitats com les següents:
Consultoria i assessorament personalitzat, formació
en gestió empresarial, finançament, seminaris,
enxarxament i networking, jornades i esdeveniments,
transformació digital.

CALENDARI I UBICACIÓ

c. Josep Vilaseca, 23 de Cardedeu

CONTACTES

93 844 43 02 | info@csetc.cat

CSETC - Servei Emprenedoria
DENOMINACIÓ PROJECTE
Servei d'emprenedoria del CSETC

FONT DE FINANÇAMENT
Centre gestionat pel CSETC depenent de la
Regidoria
de
Desenvolupament
Local
de
l’Ajuntament de Cardedeu, i que té el suport de la
Regidoria de Cultura i cofinançament de la
Diputació de Barcelona. Amb col.laboració de
Catalunya Emprèn, SOC, Ministerio de empleo,
Generalitat de Catalunya dep.empresa i Ocupació
Fons Social Europeu i PIMEC.

DESCRIPCIÓ GENERAL
El CSETC ofereix suport a la creació i consolidació
d’empreses amb l’objectiu d’ajudar a aquelles persones
que tenen una idea de negoci a madurar-la, posar-la en
marxa i donar-los suport en la consolidació de la seva
empresa. Ofereix suport en totes les fases del projecte
empresarial, des de la seva concepció fins la seva
consolidació.

DESTINATARIS I FUNCIONAMENT
aquelles persones que tenen una idea de
negoci a madurar-la, posar-la en marxa i donarlos suport en la consolidació de la seva
empresa.

CALENDARI I UBICACIÓ

c. Josep Vilaseca, 23 de Cardedeu

CONTACTES

93 844 43 02 | info@csetc.cat

PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ
DENOMINACIÓ PROJECTE
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ

FONT DE FINANÇAMENT

Ens local, Ajuntament.

DESCRIPCIÓ GENERAL
Els principals objectius que persegueixen els plans
locals d'ocupació són contribuir a rebaixar les taxes
d'atur als municipis de la demarcació, disparades
en temps de crisi econòmica, millorar i fomentar
l'ocupació i l'ocupabilitat de les persones i
contribuir al desenvolupament econòmic del
municipi.

DESTINATARIS I FUNCIONAMENT
Persones entre 16 i l'edat de jubilació, en
recerca de feina, inscrits en el Servei
d'Ocupació de Catalunya. S'han convocat 19
places, es revisaran requisits d'accés.

CALENDARI I UBICACIÓ
Convocatòria 2021, presentació de sol.licituds
fins el 28 d'octubre.
Ajuntament de la Roca del Vallès, C/ de
Catalunya 24.

CONTACTES
slo@laroca.cat / 93.842.44.61
.

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS COR
DENOMINACIÓ PROJECTE
Comerç La Roca
Associació comerciants de
La Roca del Vallès

FONT DE FINANÇAMENT
Socis/es

DESCRIPCIÓ GENERAL
L’Associació de Comerciants de La Roca del
Vallès és una entitat sense ànim de lucre que té
com a l’objectiu principal la promoció del petit
comerç de proximitat i donar el millor servei de
qualitat als nostres clients.

DESTINATARIS I FUNCIONAMENT
Poden formar part de l'Associació totes les
persones comerciants interessades de La Roca, La
Torreta i Santa Agnès, amb ganes d'implicar-se
amb tot allò que passa al poble i organitzar
diferents actes populars i d’animació comercial
durant l’any per ajudar a promocionar els nostres
comerços i a l’hora fer que en gaudeixin tots els
roquerols/es i visitants.

CALENDARI I UBICACIÓ

C/Verge Montserrat,4
La Roca del Vallès
CONTACTES

https://corlaroca.cat/contacta/
696 880 507 - info@corlaroca.cat
.

ATENEU COOPERATIVA VO
DENOMINACIÓ PROJECTE
Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental
FONT DE FINANÇAMENT
Economia Social Cooperativa, CECOT,
autoocuapció , Generalitat de Catalunya
Departament d'empresa i Treball i SEPE

DESCRIPCIÓ GENERAL
L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental és un
dispositiu territorial que té per objectiu fomentar
una organització del treball i de la vida basats en els
valors i principis de l’economia social i cooperativa a
través de la dinamització, difusió, formació,
acompanyament i treball en xarxa entre agents
públics i privats.

DESTINATARIS I FUNCIONAMENT
Acompanyaments i assessories concertades amb
cita prèvia a totes les persones, entitats i empreses
del Vallès Oriental..

CALENDARI I UBICACIÓ
Servei d'assessorament tot l'any.

CONTACTES
Albert Grifell
Telèfon: 693 827 752
Email: info@ateneucoopvor.org
+34 693 827 752

ATENEU COOPERATIVA VO
DENOMINACIÓ PROJECTE
REEMPRESA

FONT DE FINANÇAMENT
Cofinançament públic, Departament
d'Empresa i Treball, CECOT

DESCRIPCIÓ GENERAL
Assessorament individual per a l’elaboració del pla
de cessió, així com assessorament durant tot el
procés de transmissió de l’empresa

DESTINATARIS I FUNCIONAMENT
- Elaboració de l’oferta de cessió.
- Orientació en la determinació del valor del negoci.
- Assessorament sobre els preparatius per a la venda
de l’empresa.
- Estudi de l’empresa.
- Recerca de compradors/es potencials.
- Assessorament en la negociació amb l’entorn
afectat.
- Assessorament en la redacció de la documentació
oficial entre el/la cedent i el/la reemprenedor/a.
- Transferència del know-how de la part cedent a la
part reemprenedora.

CALENDARI I UBICACIÓ
Edifici TEC22@ - Veneçuela 103
08019 Barcelona, Espanya

CONTACTES

93 266 74 38
info@reempresa.org

.

PROGRAMA DEL SOC
DENOMINACIÓ PROJECTE
30 PLUS
FONT DE FINANÇAMENT
Servei d'Ocupació de Catalunya,
Ministerio de empleo

DESCRIPCIÓ GENERAL
Subvencions del Programa 30 Plus per a la realització de
projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per
afavorir la inserció laboral de persones en situació d'atur
de 30 anys i més, proporcionant-los, entre d'altres
recursos, la formació i competències

DESTINATARIS I FUNCIONAMENT
Les
persones
destinatàries
d’aquesta
convocatòria són les persones en situació
d’atur de 30 anys i més i es prioritzarà
l'atenció dels col·lectius amb especials
dificultats d'inserció laboral següents:
persones aturades de llarga durada
(mínim 25 % dels participants atorgats)
persones treballadores en situació d'atur
majors de 45 anys (mínim 60 % dels
participants atorgats)

CALENDARI I UBICACIÓ
Octubre de 2021 fins a esgotar subvencions. Ho
gestionen des de Granollers Mercat- Ajuntament
de Granollers-Masia de les Tres Torres (carrer de
les Tres Torres 18-20)

CONTACTES
Alícia Escribà Carrasco
aescriba@granollers.cat
Sandra Pérez García
spgarcia@granollers.cat
Montse Moles Bertran
mmoles@granollers.cat

PROGRAMA DIPUTACIÓ BARCELONA
DENOMINACIÓ PROJECTE
DIGIEMPRÈN

FONT DE FINANÇAMENT
Diputació de Barcelona

DESCRIPCIÓ GENERAL

És un lloc web per a estar al dia dels
temes relacionats amb el comerç online.

DESTINATARIS I FUNCIONAMENT
A persones que tenen un negoci físic a peu de
carrer a la demarcació de Barcelona i volen
obrir un negoci digital, i el volen fer brillar.
A persones creadores o artesanes locals de la
demarcació de Barcelona, professionals que
dissenyen i creen productes de consum i que
volen disposar d’un nou canal de venda
online.

CALENDARI I UBICACIÓ
Rambla de Catalunya, 126.
08008 Barcelona.

CONTACTES
Tel. 934 022 222
digiempren@diba.cat

.

