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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 

 

PERSONES INSCRITES/INSERIDES  

 

Durant el  segon semestre del 2019 s’han fet 328 noves inscripcions de persones al Servei 

d’Empresa  i Ocupació, 805 sessions individuals i més de 1850 seguiments a beneficiaris/àries 

del servei. 

El total d’insercions ha estat de 456 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 
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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 segon semestre del 2019 s’han realitzat 2170 actuacions per part de 827 

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 segon semestre del 2019, 75 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

l’smartphone en el procés de recerca 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, havent realitzat més 

de 90 assessoraments personalitzats. En total s’han realitzat 29 accions grupals amb una 

valoració per sobre del 9 per part d’aquests.  
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Com a dada significativa d’aquest 2019, cal destacar la taxa d’inserció del 56,03% de persones 

que han participat a “La Vall del Tenes no s’atura”. 

 

PROGRAMA OBRIM PAS   

 

L’Obrim Pas és un programa 

d’acompanyament personalitzat i 

suport en la inserció. Està dirigit a 

persones dels 4 municipis de la Vall 

del Tenes, que per les seves 

característiques poden tenir més 

dificultats per obtenir una feina. 

En finalitzar l’any, el total de 

participants del programa ha estat 

79, amb un número de 50 dones i 29 

homes. Dels 79 usuaris, 38 han 

arribat a trobar feina, arribant a un 

48,10% d’inserció. 

 

Durant les primeres entrevistes individuals, s’han detectat les necessitats de cada usuari, 

analitzant els seus punts forts i àrees de millora i s’han definint diferents objectius per 

finalment pactar un Pla Individual d’Inserció. S’ha treballat  en la millora de la recerca de feina 

dels beneficiaris/àries per a posteriorment  obtenir un lloc de treball, sempre prioritzant el 

seguiment personalitzat i l’acompanyament en funció de les necessitats de cada persona. 

A part de les accions individuals, s’han dut a terme altres accions grupals per tal de compartir 

experiències i fomentar el debat en relació a aspectes concrets del procés de recerca de feina.  

 

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. 
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EMPRESA 
 

SEOVT EMPRESA 

 

La nostra missió és 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 és 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: 

-Anàlisi 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 

 

 

 

Les formacions que des de l’àmbit d’empresa s’han ofert durant el segon semestre del 2019, 

mantenint la línia de donar valor al nostre teixit empresarial, han estat: 

- Inici de la 2ª edició del programa de Responsabilitat Social Empresarial. El projecte s’ha 

iniciat amb 9 empreses del nostre territori. Tindrà una durada de 6 mesos i es treballaran 

aspectes relacionats amb clients, proveïdors, equip de treball, la societat i el medi ambient. 

-Eines de Coaching (Nivell II). Han participat 10 empreses. 

-Economia Circular. En aquesta formació es va tenir en compte les possibles opcions per un 

creixement sostenible. Van participar 15 empreses del territori. 

-Noves tendències de Màrqueting, en col·laboració amb PIMEC, a càrrec d’Oriol Brutau, 

especialista en l'àmbit de la comunicació, màrqueting i desenvolupament de negoci. 15 

empreses participants. 
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-Habilitats directives a travès de la Grafología. S’han treballat competències com lideratge, 

comunicació, tractament de les normes, treball en equip i negociació, de forma innovadora, 

amb tècniques de grafologia. 12 empreses participants. 

 

8a EDICIÓ ACCELERA EL CREIXEMENT   

 

 

 

 

El Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes col·labora amb la Diputació de Barcelona i 

PIMEC en aquest programa, per tal que les petites i mitjanes empreses de la Vall del Tenes es 

puguin beneficiar i siguin de les 50 empreses seleccionades.  En aquesta 8a edició ha sigut 

seleccionada per participar Masservice, situada a  Bigues i Riells. 

Aquest programa d’acceleració empresarial abasta aspectes com són la innovació tecnològica, 

les millores en la comercialització de productes i serveis, el procés d’internacionalització de la 

pime i l’organització empresarial. L’objectiu és millorar la competitivitat del teixit empresarial 

de les comarques barcelonines i crear ocupació.  

La finalitat és millorar la competitivitat del teixit empresarial de les comarques de Barcelona. 

En aquest programa s’acompanya a les empreses participants  a impulsar el seu 

desenvolupament mitjançant l’elaboració d’un pla de creixement operatiu i un assessorament 

personalitzat per part de consultors d’alt nivell en elements cabdals de la competitivitat 

empresarial, com són la innovació, la transformació digital, l'estratègia empresarial, la 

internacionalització, el màrqueting, la comercialització i l'obertura de nous mercats i 

l'organització de la gestió de l'empresa. 

En edicions anteriors ja han participat diverses empreses del nostre municipi  amb 

valoracions molt positives 

 

BREXIT   

Des del Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes i com a centre PAE, vam informar a les 

empreses  d’alguns dels enllaços als llocs web institucionals més rellevants sobre el BREXIT.  

Amb aquesta documentació es pretén facilitar la informació necessària perquè els operadors 

econòmics  puguin preparar-se per a la nova situació i s’informin dels canvis que la sortida del 

Regne Unit de la Unió Europea implicarà pels seus interessos, així com de les mesures de  

contingència que s’estan adoptant tant a nivell intern com a nivell europeu amb vistes a una 

possible sortida del Regne Unit de la UE sense un acord després del 31 d’octubre de 2019. 
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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, perquè les persones amb una idea de negoci  disposin d’assessorament  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 sobre 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 en la tramitació administrativa i 

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

D’altra banda, les persones 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 segon semestre de 2019, el departament d’Emprenedoria del SEOVT ha dut a terme: 

• 7 sessions de sensibilització envers l’emprenedoria amb 197 participants. 

• 6 tallers formatius en emprenedoria a instituts de la Vall del Tenes, amb 135 

assistents, 2 sobre Generació d’idees i  4 sobre Emprenedoria i Cooperativisme. 

• 170 informacions a emprenedors i emprenedores dels ajuts i recursos disponibles   

• 45 emprenedors/emprenedores que han rebut assessorament tècnic per engegar el 

seu projecte 

• 11 altes d’autònom amb el servei telemàtic del punt PAE. 

• 4 accions formatives dins de la  II setmana de l’emprenedoria: 

 -Drets i deures de l’autònom 

 -Planificació financera 

              -Habilitats directives per a emprenedors 

 -Presentació telemàtica d’impostos 

amb 37 assistents. 
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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. 

 

CuEmE (Cultura Emprenedora a l’Escola)  

 

 

 

La Mancomunitat  Intermunicipal de la Vall del Tenes gestiona la sisena edició del Programa 

CuEmE (Cultura Emprenedora a l’Escola), impulsat per la Diputació de Barcelona, que va 

celebrar el passat 3 d’octubre la jornada de posada en marxa, al CosmoCaixa, a Barcelona. 

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.  Les àrees directament implicades són les d’educació dels 

ajuntament participants i la de promoció econòmica, representada pel SEOVT.  

Les escoles del nostre territori participen al programa a través de la Mancomunitat de la Vall 

del Tenes. Enguany hi participen els municipis de Lliçà de Vall, en la sisena edició, a través de 

l’escola Els Vinyals, amb una línia, Bigues i Riells, que participa per segon any, amb l’escola El 
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Colomer, amb 2 línees, i la incorporació del municipi Lliçà d’Amunt, que hi participa amb 

l’escola Rosa  Oriol, amb 2 línees. 

 Actualment els alumnes estan en fase de constitució de les cooperatives. Durant el mes de 

desembre  han realitzat un taller de disseny per aprendre a fer el logotip, a càrrec d’empreses 

vinculades al territori o a l’escola(famílies d’alumnes) i han participat a un taller de generació 

d’idees, a càrrec del personal tècnic del departament d’emprenedoria del SEOVT. L’objectiu  

del taller va ser estimular la seva creativitat per facilitar el disseny del prototip durant les 

vacances nadalenques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERS SENSIBILITZACIÓ ALS INSTITUS  

 

Amb l’objectiu de sensibilitzar envers 

l’emprenedoria als i a les joves estudiants 

de la Vall del Tenes, en línia  amb els tallers 

de formació en emprenedoria per a 

estudiants de secundària que realitza el 

SEOVT,  al llarg de l’any s’han realitzat 6 

sessions de sensibilització sobre Què 

significa emprendre?  als instituts de Lliçà 

d’Amunt, Lliçà de Vall i Santa Eulàlia de Ronçana.  

Les sessions s’han adreçat a alumnes d’ESO i cicle formatiu, amb un total de 135 assistents, 

que han treballat conceptes com utilitzar el pensament lateral per generar idees, les 

competències més necessàries per a emprendre i  com superar la paràlisi per anàlisi, que no 

aturin un projecte per por a fracassar.  

 

DIA DE LA DONA EMPRENEDORA 

 

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona 

Emprenedora, instaurat per Nacions Unides des de 2014, el 

SEOVT va organitzar la I Jornada de la Dona Emprenedora, 

que va tenir lloc a l’ajuntament de Lliçà de Vall, el 19 de 

novembre de 9:30 a 13:30 hores. 

L’objectiu de la jornada va ser sensibilitzar les persones 

assistents envers l’emprenedoria i donar major visibilitat als 
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projectes d’emprenedoria femenina. Durant la benvinguda institucional, a càrrec de la Il·lma. 

Marta Bertran, presidenta de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, alcaldessa de l’ajuntament 

de Lliçà de Vall i Anna Montes, consellera del Servei d’Empresa i Ocupació de la Mancomunitat 

de la Vall del Tenes  i regidora de Benestar Social, Polítiques de Gènere i Cultura de 

l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, es va remarcar la necessitat d’aquestes jornades 

degut a les diferències de gènere encara vigents.  

Amb l’objectiu d’oferir eines de suport als projectes 

emprenedors, l’advocat i assessor legal a persones 

emprenedores i empreses del SEOVT, David Tura, va 

informar dels ajuts econòmics actuals a l’emprenedoria.   

La jornada va mostrar diferents models d’emprenedoria 

amb una taula rodona a la que van participar: Eva 

Verdugo, fundadora de Sensaciones Pasteleras, Núria 

Gumbau,  fundadora de Grafologia, i Nicola Durán, 

assessora de projectes d’emprenedoria cooperativa de 

l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental.  

En acabat, es va obrir un espai de networking .  

Es va tancar l’acte amb el taller “Empodera’t”,  a càrrec de Núria Gumbau, 

 que va treballar una de les competències cabdals de l’emprenedoria: la 

comunicació. 

Volem agrair el suport i  la col·laboració de  totes les persones que han 

fet possible aquesta primera jornada de la dona emprenedora, tant a 

aquelles que han participat directament al programa, que generosament 

han ofert el seu temps, com al personal de l’Ajuntament de Lliçà de Vall i 

a l’equip del SEOVT, així com la participació de totes les que hi van 

assistir. 

Us esperem a la propera, el 19 de novembre de 2020!!  

 

REEMPRESA 

 

Dimarts 3 de desembre va tenir lloc, al Centre 

d’Iniciatives Empresarials de Caldes de Montbui, 

la  jornada de presentació del programa 

Reempresa, que  va gestionar l’Ajuntament de 

Caldes de Montbui amb el suport de la Diputació 

de Barcelona i la col·laboració del Servei 

d’Empresa i Ocupació de la Mancomunitat 

Intermunicipal de la Vall del Tenes. 

El servei Reempresa és un sistema generalitzat de 

compravenda de negocis mitjançant el qual es fa 

intermediació entre empreses que es troben en procés de cessió i persones emprenedores que 

puguin estar interessades a donar continuïtat a una activitat ja en funcionament. A través d'un 

portal web es fa difusió de les particularitats de les empreses que estan disponibles, sense 
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identificar-les, i es disposa d'un consultor especialitzat per a l'elaboració del pla de cessió, i per 

assessorar ambdues parts durant tot el procés de transmissió de l'empresa. 

La sessió es va adreçar a representants de gestories, assessories, entitats financeres, 

organitzacions empresarials, o professionals vinculats a la transmissió d'empreses. A més, com 

a testimoni del programa, hi van participar una de les empreses que havia tancat a 2019 el 

procés de cessió i la persona reemprenedora que havia adquirit l’empresa. 

 

 

 

 

 

 

Durant la sessió es va explicar els avantatges de reemprendre una empresa  enfront a crear-la 

des de zero: continuïtat d’una empresa en funcionament i per tant major taxa de 

supervivència, cobertura legal sòlida, disposar  des de l’inici d’una posició al mercat, així com 

d’un entorn favorable amb  clients i proveïdors i aprofitar el talent humà de l’equip de 

l’empresa cedent i del suport i acompanyament del cedent. 

Tant l’empresa cedent com la persona reemprenedora disposen durant tot el procés del suport 

de l’equip tècnic del programa, que els assessora, de manera confidencial, en tots els tràmits 

del procés. 
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FORMACIÓ 
 

FORMACIÓ-OCUPACIÓ 
 

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL 

 

Durant el mes d’octubre, el Servei d’Empresa i 

Ocupació de la Vall del Tenes, ha organitzat juntament 

amb Femarec un curs de “Nòmines i Seguretat Social 

I” amb una durada de 30 hores. 

L’objectiu general del curs és proporcionar els 

coneixements i les habilitats pràctiques necessàries 

per confeccionar nòmines en tots els supòsits que 

puguin donar-se en l’empresa, així com l’elaboració 

d’assegurances socials i contractes de les últimes 

reformes operades.  

Els assistents, han treballat els contractes de treball, les altes, baixes i cotització a la Seguretat 

Social, el rebut de salaris i les nòmines. 

La participació d’aquesta formació ha estat de 13 alumnes, els quals han valorat molt 

positivament el contingut i les explicacions teòriques i pràctiques que han tingut a l’abast.  

 

ATENCIÓ AL CLIENT 

 

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

en col·laboració amb Femarec un curs d’atenció al client de 30 hores de durada. La participació 

d’aquesta formació ha estat de 16 alumnes. 

L’objectiu general del curs és adquirir els coneixements, habilitats i destreses que permetin, a 

través de la comunicació, oferir una qualitat de servei i atenció al client.  

S’ha treballat el procés de comunicació i la 

tipologia de la comunicació escrita. A més, els 

alumnes han pogut adquirir destreses en el 

llenguatge no verbal i la comunicació oral i han 

pogut desenvolupar pautes de conducta, com 

l’escolta i l’actitud positiva cap als clients. 

La valoració ha estat molt positiva per part dels 

assistents perquè el curs els permet aplicar els 

coneixements apresos en la seva situació 

laboral actual. 
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FORMACIÓ COMPETENCIAL A TRAVÉS DE LA LLETRA 

 

El Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes ha 

organitzat el monogràfic “Descobreix les teves 

competències a través de la teva lletra” adreçat a 

persones en recerca de feina que vulguin treballar 

l’autoconeixement. 

La formació, que ha tingut una durada de 4 hores i a la 

qual han assistit 12 participants del territori de la Vall del 

Tenes, ha estat realitzada  per Núria Gumbau, 

professional del sector dels recursos humans, grafòloga i terapeuta Gestalt. 

L’activitat s’ha iniciat amb una valoració de les competències i una detecció de quines són les 

més sol·licitades per les empreses. Tot seguit, cadascuna de les persones assistents han 

detectat  competències personals com el treball en equip i la comunicació a través de la seva 

lletra mitjançant la grafologia. 

 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILITZA EL TEU SMARTPHONE EN LA RECERCA DE FEINA 

 

El Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes ha 

organitzat el monogràfic “Utilitza el teu smartphone en la 

recerca de feina” adreçat a persones en recerca de feina que 

volguessin aprendre quines aplicacions existeixen 

actualment per trobar una feina i a fer-les servir d’una 

manera eficient. 

La formació, realitzada a la Biblioteca de Ca l’Oliveres de 

Lliçà d’Amunt  ha tingut una durada de 6 hores i han assistit 

14 participants del territori de la Vall del Tenes. 

En Sergi Esterlí, professional en aquest àmbit i formador, ha conduït l’activitat i ha aportat 

noves eines als i les assistents, parlant d’aplicacions com Jobtoday, Infojobs, Jobandtalent 

entre d’altres i ha assessorat per donar d’alta els perfils dels usuaris/àries en aquestes per 

optimitzar-los. 
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FORMACIÓ-EMPRESA I EMPRENEDORIA 
 

LA FÒRMULA DE LES 5 VITAMINES PER A L’ÈXIT PROFESSIONAL I PERSONAL 

 

El passat 8 d’octubre va tenir lloc a SEOVT el taller de 

formació en habilitats directives i recursos humans La 

fórmula de les 5 vitamines per a l’èxit professional i 

personal. 

La formació es va adreçar a empreses interessades a 

potenciar habilitats directives, tals com la capacitat de 

comunicació, amb l’objectiu de potenciar la capacitat per 

enfrontar diferents situacions relacionals i millorar la gestió 

de les emocions.  

La sessió es va centrar en 5 aspectes clau: l’actitud envers 

les situacions i com reflecteix les emocions, aprendre a crear 

un clima emocional òptim per a obtenir una predisposició 

positiva de l’altra persona, aprendre a connectar amb l’altre, 

potenciar el nostre tret diferencial i com  autoregular-nos i 

automotivar-nos per a generar moments de concentració i 

inspiració. 

La formació va ser eminentment pràctica, treballant els 

diferents conceptes amb activitats a l’aula i també 

mitjançant exercicis d’ outdoor training. 

La sessió va tenir una participació de 18 participants de 10 

empreses, que van valorar la formació amb 8,5 sobre 10. 

 

 

ECONOMIA CIRCULAR 

 

El passat 25 d’octubre ha tingut lloc una jornada de sensibilització sobre “Economia Circular”, 

dirigit a empreses i emprenedors.  
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La jornada ha estat organitzada pel  Servei d'Empresa i 

Ocupació de la Vall del Tenes (SEOVT), en col·laboració 

amb PIMEC, i van comptar amb l’assistència d’11 

empreses del nostre territori.  

L’objectiu és  conscienciar i donar a conèixer el concepte 

i les oportunitats de desenvolupament econòmic 

sostenible, basat en un sistema d’aprofitament de 

recursos, minimitzant la producció i apostant per la 

reutilització dels elements que per les seves propietats 

no poden tornar al medi ambient. 

També es va parlar sobre empreses que ja havien 

adoptat el concepte d’economia circular, i de quina 

forma ho han aplicat a la seva activitat empresarial 

La sessió es va fer de la mà de Jordi Monjo, expert en 

economia circular i membre de la Comissió de 

Sostenibilitat i Economia Circular a Pimec. 

 

EINES DE COACHING 

 

Durant el mes d’octubre i novembre, el Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes, ha 

organitzat juntament amb Femarec un curs titulat “Eines de coaching nivell II”.  

Aquesta formació, amb un total de 30 hores de durada, ha tingut una participació d’11 

alumnes, tots ells treballadors/es en actiu de diferents ajuntaments i empreses dels municipis 

de la Vall del Tenes. 

L’objectiu principal del curs és augmentar el lideratge personal, així com el lideratge d’equips a 

través de la metodologia del coaching. S’han treballat competències clau i diferents eines de 

coaching enfocades a nivell personal i professional.  

La valoració ha estat positiva per part dels assistents perquè han pogut endinsar-se en el món 

del coaching i utilitzar instruments, tècniques i processos per definir un Pla de 

Desenvolupament Individual. 
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HABILITATS DIRECTIVES 

 

Des de el Servei d’Empresa i Ocupació s’han 

organitzat uns tallers adreçats a empreses, 

treballadors en actiu i emprenedors, sobre Habilitats 

Directives, com el lideratge, la comunicació, el  

tractament de les normes, el treball en equip i la 

negociació. 

A aquesta formació, que ha tingut una durada de 8h 

repartides en dos sessions setmanals, s’han inscrit 17 

empreses del territori de la Vall del Tenes. Ha estat 

impartit per Núria Gumbau, professional del sector 

dels recursos humans, grafòloga i terapeuta Gestalt. 

Com a novetat, la formadora s’ha aproximat a 

aquest aspectes a través d’eines com la grafologia.  

L’activitat s’ha iniciat amb una valoració de les 

competències més sol·licitades per les empreses. Tot 

seguit, cadascuna de les persones assistents han 

detectat  competències personals com el lideratge, 

el treball en equip, la comunicació a través de la seva lletra i la dels integrants del seu equip, i 

han treballat aspectes per adequar-se més al seu entorn laboral i als seus equips de treball.  

Les sessions han sigut molt bé valorades pels assistents a les dos jornades de formació. 

 

HABILITATS DIRECTIVES PER A EMPRENEDORS A TRAVÉS DE LA LLETRA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb l’objectiu de  conèixer les competències  necessàries per a engegar amb èxit el projecte 

empresarial, el SEOVT va portar a terme, els passats 24 i 25 d’octubre  el taller 

d’autoconeixement per a emprenedors Habilitats directives per a emprenedors a través de la 

lletra,  a càrrec de Núria Gumbau.     
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El taller donava a conèixer les habilitats més necessàries per a emprendre, com la gestió del 

temps, el treball en equip, la presa de decisions, la resolució de conflictes,  la capacitat de 

negociació, etc.,  i analitzava, a través de la lletra dels participants, les competències que ja 

tenien i  en quin grau. 

D’altra banda es va indicar com es podien potenciar les pròpies habilitats i competències 

modificant la lletra.   

 

PRESENTACIÓ D’IMPOSTOS 

 

Amb l’objectiu d’aprendre a tramitar impostos per internet de manera segura, el passat 9 

d’octubre SEOVT Emprèn va oferir el taller de Presentació telemàtica d’impostos, a través de 

David Tura, advocat especialitzat en assessorament legal empresarial i  assessor tècnic de 

SEOVT Emprèn. 

El taller es va adreçar a persones emprenedores que haguessin iniciat recentment la seva 

activitat, per tal d’oferir suport i assessorament sobre quins impostos havien de presentar per 

tancar el trimestre i cóm presentar-ho a través de plataforma digital de manera segura.   

La formació va ser de caire molt pràctic, mostrant exemples de com emplenar els documents 

necessaris per a tributar impostos com IVA o IRPF i posteriorment es va fer una simulació per 

demostrar com es tramitaven telemàticament.  

A més, es van explicar quins conceptes es podien desgravar,  fins a quin límit i com tramitar 

devolucions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERS DE SUPORT A L’EMPRENEDORIA 

 

Donada la demanda per part de les noves persones emprenedores usuàries del SEOVT Empren, 

durant el mes d’octubre es van realitzar 2 noves edicions dels tallers La Figura de l’Autònom i 

Planificació financera, el 21 i 22 d’octubre respectivament. 
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L’objectiu d’aquests tallers és doble. D’una banda, amb La Figura de 

l’Autònom, es va oferir la informació necesaria per convertir una 

idea de negoci en una empresa viable i es van donar a conèixer els 

drets i deures de l’emprenedor/a. 

D’altra banda, amb el taller de Planificació Financera es pretenia que 

l’emprenedor/a disposés de la informació necessària per a poder 

gestionar les seves finances, fos de manera autònoma o amb el 

suport d’una gestoria. 

 

 

 

TALLERS D’EMPRENEDORIA ALS INSTITUTS 

 

Després de l’èxit d’anys anteriors i amb la voluntat de 

fomentar l’esperit emprenedor entre els i les joves 

estudiants, el SEOVT ha tornat a oferir tallers de suport 

a l’emprenedoria als  centres de secundària de la Vall 

del Tenes. Aquests tallers s’inclouen en el contingut d’ 

”iniciativa emprenedora i projecte d’ “empresa”, de la 

matèria d’emprenedoria. Principalment, estan pensats 

per impartir a estudiants de 3r. ESO, Batxillerat i 

alumnes de cicles formatius. 

Els tallers que s’han realitzat enguany han estat:  Què 

vol dir ser emprenedor/a? Generació d'idees , Passes a 

seguir per crear una empresa. Com fer un pla 

d’empresa? i Emprenedoria col·lectiva i 

cooperativisme. 

Durant el primer semestre, al mes de maig,  es van 

realitzar 3 edicions del programa Com fer un pla 

d’empresa ,  per a estudiants de batxillerat dels 

instituts de Lliçà d’Amunt, Bigues i Riells i Sta. Eulàlia de 

Ronçana, amb un total de 109 assistents. 

Al segon semestre, durant el mes de novembre, s’han 

dut a terme 2 tallers de Generació d'idees, a alumnes 

de cicle formatiu  de grau de Santa Eulàlia de Ronçana, 

amb 40 assistents.  

Finalment, durant el mes de desembre s’han portat a 

terme 4 edicions del taller Emprenedoria col·lectiva i 

cooperativisme, que s’ha adreçat  a estudiants d’ESO, 

al  municipi de Lliçà de Vall. 
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 Amb la col·laboració de: 

 

  


