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FES Manlleu 

Post FES Manlleu 



Context : Territori – algunes dades 

Manlleu,  és una població situada a la part central de la comarca d'Osona, essent el segon municipi més poblat amb una 
població de 20.104 habitants, segons dades del padró de gener de 2017. 
 
El riu Ter ha definit els límits de la ciutat i en caracteritza l’entorn paisatgístic i el seu desenvolupament urbà. El passat, present i 
futur de Manlleu manté una relació directa amb el riu Ter, riu que ha estat i és testimoni dels avenços i canvis tecnològics, 
econòmics i socials.  

  



Context : Territori – algunes dades 

 
Manlleu 

Àrea 
influència 

Osona Catalunya 

      Densitat (2016)         

Superfície (km2) 17,20 209,8 1245,20 32.108 

Habitants/km2 1.166,8 173,05 125,00 234,30 

      Població (2016)     

Total 20.104 36.306 155.641 7.522.596 

Homes 10.033 18.056 77.586 3.697.368 

Dones 10.071 18.250 78.055 3.825.228 

Variació interanual (2015-2016) -0,61% -0,24% 0,46% 0,19% 

     Edat mitjana de la població (2016)     

Total 41,1 45 41,7 42,3 

Homes 40 44,25 40,4 - 

Dones 42,5 45,63 43 - 

     Població estrangera (2016) 

Total 4.132 5.209 20.492 1.023.398 

Homes 2.102 2.641 10.818 531.368 

Dones 2.030 2.568 9.676 492030 

Variació interanual (2015-2016) 8,54% 0,46% 3,96% -0,45% 

Taxa d'estrangeria 20,55% 5,51% 13,17% 13,6% 

    Distribució d’extracomunitaris/es per nacionalitats     

      -Marroc 79,5% - 47,8% - 

      -Xina 2,5% - 5,5% - 

      -Paquistan 0,9% - 0,7% - 

      -Bolívia 0,3% - 1,4% - 

      -Equador 0,6% - 2,2% - 

      -Altres països 16,2% - 42,4% - 

 

  Manlleu 

Teixit empresarial 1.350 empreses 

      Empreses per sectors   

Agrícola 4% 

Industrial 21% 

Construcció 7% 

Serveis 39% 

Comerç al detall i a l’engròs 29% 



Context : Territori – algunes dades 
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Context : Àrea de Servei a les Persones i Promoció Econòmica 

 
 
El 2015 l’ajuntament fa una aposta de 
desenvolupament local integral i de visió més amplia, 
creant l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció 
Econòmica 
 
La nova  àrea té l'objectiu de treballar el 
desenvolupament local des d'una perspectiva més 
àmplia, fent dels serveis de cultura, d’educació , de 
jovent, de participació  i d’esports part de l'estratègia 
de desenvolupament, alhora que entenent l'educació i 
la formació com un tot i una oportunitat de millora de 
la societat manlleuenca vital donades les 
característiques del nostre municipi. 
 



Context : Àrea de Servei a les Persones i Promoció Econòmica 

L’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Manlleu treballa per al desenvolupament econòmic, social i cultural de les 
persones, empreses, comerços i entitats de Manlleu i de la seva àrea d’influència 
territorial 
 
Treballa a través de serveis, activitats i projectes per al desenvolupament local 
integral de la ciutadania, la ciutat i el territori. 
 
Aposta per la innovació pública per millorar les formes d’organització interna i 
externa de l’administració local i consolidar una oferta de serveis públics integral, 
transversal i personalitzada, amb la implicació participativa tant dels agents 
institucionals com dels diferents actors socials i econòmics de Manlleu i el 
territori. 



Context : Àrea de Servei a les Persones i Promoció Econòmica 

Per a qui i amb qui? 

Ciutadania i visitants 
Persones en situació d’atur 
Treballadors/es en actiu 
Emprenedors/es 
Estudiants 
Empresari/àries 
Industrials 

Centres educatius 
Associacions empresarials 
Altres administracions 
Iniciatives d’Economia Social i Solidària 
(ESS) 
Comerciants 
Entitats i associacions cíviques, culturals, 
juvenils, socials i esportives 



PROJECTES DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL / TERRITORIAL 

Reempresa 
Carta de serveis 
Assessorament microempreses 
Premis Innovacat 
Pla acció indústria 

Pla acció eficiència energètica (teixit 
empresarial + urbanisme) 
Assessorament industrial 
Assessorament microempreses comerç 

Pla acció indústria 
(Taula d’indústria + altres serveis 
ajuntament) 

Indústria per 
l’ocupació 
(Creacció) 

Pla dinamització comercial 
Mercat municipal 
Badanadal 
Aula mercat 

LAB Manlleu 
(Coconstruit emprenedors empresaris) 

Serveis empresarials pagesia 
Passeig del Ter 
Zona Autocaravanes 

Osona Turisme 
(Consell Comarcal) 

Pla acció ESS 
Emprenedoria social + 
teixit empresarial + 
ocupació (Xarxa IESS) 

Eina de mesura i mapatge comarcal i 
supracomarcal (Creacció + ripollès + 
garrotxa + moianès) 
Xarxa de Municipis d'ESS 
(Ajuntaments de Catalunya) 

Atenció personalitzada aturats, treballadors, 
estudiants 
Treball als barris (Serveis Socials) 
Fem ocupació per joves (16 joves i 16 empreses) 
Prospecció empreses (Teixit empresarial 
Manlleu) 
Gestió ofertes laborals (teixit empresarial 
comarcal) 
Plans d’ocupació (Àrees ajuntament) 
Formació ocupacional 
Formació contínua (teixit empresarial Manlleu) 

Tu pots fer-ho (Creacció + SLO Osona) 
Fàbrica innovació (Creacció + SLO Osona) 
30 plus (Liderat OPE per tots els SLO de la comarca) 
Joves per l’ocupació (Consell Comarcal ) 

Fira gastronòmica porc i 
cervesa (Sector gastronomia i 
comerç) 

Networking 
eficiència 
energètica (Consell 
Comarcal + 
creacció) 

PROJECTES DE 
DESENVOLUPAMENT 

SUPRALOCAL 

Territori 

Planificació estratègica innovació pública 
FES Manlleu (coconstruit agents) 
Màrqueting Públic 
Pla acció dinamització econòmica passeig del Ter (Museu del Ter + 
urbanisme) 
Pla acció NNTT teixit empresarial (MAB - AEM - teixit empresarial) 
Estudi segmentació / comunicació perfil d’aturats 

Observatori socioeconòmic Osona (Creacció) 
Informe competitivitat + megatendències 
(Creacció) 
RIS 3 (Consell Comarcal + creacció) 

Emprenedoria 

Assessorament emprenedors (Serveis 
territorials i altres serveis ajuntament 
depenen del projecte) 
Punt emprenedoria (LAB Manlleu) 
 

Nou model atenció emprenedors 
(Creacció + serveis emprenedoria Osona) 

Empresa 

Comerç / 
Restauració 

Serveis 

Pagesia Turisme 

Economia 
Social i 

solidaria 

Ocupació 

Fires i mercats 

Eficiència 
energètica 

Indústria 



FES Manlleu 

Per què i com FES Manlleu? 

Disseny jornades i comunicació 

Post FES Manlleu 



FES Manlleu 

Per què i com FES Manlleu? 

Petició equip de govern 

Perspectiva tècnica en sintonia – proposta de co 
construcció 



FES Manlleu 

Disseny jornades i comunicació 

Disseny i organització  

Comunicació: Estratègia i difusió  



Disseny i organització 



Disseny i organització 

FES 
Manlleu 
28 abril 

2017 

Indústria 

Comerç Pagesia 

FES 
Manlleu 29 

d’abril 
2017 

Nova 
economia 

Taula 
social 

Cultura, 
esports i 
turisme 

Conferència + Taules de treball  



Disseny i organització 

Taules de treball : composició i rols 

Taula 
d’indústria 

Regidor 

Dinamitzador 
-tècnic 

Relator - 
periodista 

Empresaris 

Sindicats 

Centres FP 

Assessors 
empresarials 

Experts 
sectorials 

Rols 

Regidor Escolta activa Participació 

Dinamitzador 
tècnic 

(han fet formació) 

Dirigeix la taula i 
dóna paraules 

Proposa 
pregunta inicial i 

acabar amb 5 
propostes taula 

Relator 

Sintetitza 
continguts i 

anota 
aportacions 

Redacta  
conclusions 



Disseny i organització 

Taules de treball: taula d’indústria 



Comunicació: estratègia i difusió 

Estratègia de comunicació 

Difusió 
general 

Edició paper i 
virtual 

Mitjans  
@ teixit 

empresarial 

Comunicació 
específica 

política 

Trucades 
personals a 

agents d’interès 

Comunicació 
específica 

tècnica 
@ personalitzat 

Trucades 
personals 



Post FES Manlleu 

Document de retorn 

Execució i seguiment de les accions  

Model de creació de valor públic 

Organització del FES Manlleu 2018 



Post FES Manlleu 

Document de retorn 

El document inclou  el retorn elaborat pel relator i el coordinador de 
la taula i per cada projecte/proposta que va fer la taula es respon:  
 
- I en quin punt ens trobem? Propers passos 

 
Per @ s’agraeix la participació, s’envia el document i s’agafa el 
compromís de mantenir informats de les accions fetes (cada taula té 
una continuïtat diferent)  



Post FES Manlleu 

Execució i seguiment d’accions 



Post FES Manlleu 

Model de creació de valor públic 



MCVP Model de Creació de Valor Públic 

ÀREES ESTRATÈGIQUES (Política / PAM, Criteris i directrius polítiques...) 30 4,62

Pes N P

(100) 100 15,40 (10) (10)

1.- Fomentar i dinamitzar la cultura i l'activitat cultural 9 0,00 0 0 No afecta

2.- Fomentar i dinamitzar l’esport i l’activitat física 9 0,00 0 0 No afecta

3.- Impulsar l’educació i donar suport a la comunitat educativa 9 0,00 0 0 No afecta

4.- Desenvolupar polítiques de joventut 9 0,00 0 0 No afecta

5.- Promoure el desenvolupament local i territorial integral 9 6,30 0 7 Impacte positiu en el sentit que fonamenta el desenv olupament local.

6.- Promoure i treballar per la cohesió social: ciutadania, benestar i qualitat de vida. 9 0,90 0 1 Pla orientat a...

7.- Fomentar i dinamitzar l’empresa i l’emprenedoria 10
1,00 0 1

Impacte positiu en el sentit que fonamenta les línies d'actuació per 

fomentar l'empresa i l'emprenedoria.

8.- Impulsar l’Economia Social i Solidària (ESS) en el marc de l’Economia Plural. 9
0,90 0 1

Impacte positiu en el sentit que fonamenta les línies d'actuació per 

fomentar l'ESS.

9.- Fomentar l’ocupació de qualitat i les oportunitats formatives. 9 0,00 0 0 No afecta.

10.- Promoure turísticament la ciutat 9 0,00 0 0 No afecta.

11.- Integrar la lògica del Govern Obert a les polítiques públiques municipals: participació, col·laboració i transparència.9
6,30 0 7

Participació i col·laboració en la redacció, i certa transparència en el 

seguiment



Post FES Manlleu 

Organització del FES Manlleu 2018 

Celebració 
FES 

Manlleu 

Retorn FES  

Execució i 
seguiment 

MCVP   



FES 2016 

Proposta 1 

Proposta 2 

Proposta 3 

.... 

Proposta 70 

FES 2018 

Àrees estratègiques 

(PAM, visió estratègica...) 

Parts interessades 

(ciutadania, agents 

implicats..)  

Estructura de la proposta de 

valor (Factibilitat, interès...) 

Resultats  

(Indicadors clau...) 

ÀREES ESTRATÈGIQUES (Política / PAM, Criteris i directrius polítiques...) 30 4,62

Pes N P

(100) 100 15,40 (10) (10)

1.- Fomentar i dinamitzar la cultura i l'activitat cultural 9 0,00 0 0 No afecta

2.- Fomentar i dinamitzar l’esport i l’activitat física 9 0,00 0 0 No afecta

3.- Impulsar l’educació i donar suport a la comunitat educativa 9 0,00 0 0 No afecta

4.- Desenvolupar polítiques de joventut 9 0,00 0 0 No afecta

5.- Promoure el desenvolupament local i territorial integral 9 6,30 0 7 Impacte positiu en el sentit que fonamenta el desenv olupament local.

6.- Promoure i treballar per la cohesió social: ciutadania, benestar i qualitat de vida. 9 0,90 0 1 Pla orientat a...

7.- Fomentar i dinamitzar l’empresa i l’emprenedoria 10
1,00 0 1

Impacte positiu en el sentit que fonamenta les línies d'actuació per 

fomentar l'empresa i l'emprenedoria.

8.- Impulsar l’Economia Social i Solidària (ESS) en el marc de l’Economia Plural. 9
0,90 0 1

Impacte positiu en el sentit que fonamenta les línies d'actuació per 

fomentar l'ESS.

9.- Fomentar l’ocupació de qualitat i les oportunitats formatives. 9 0,00 0 0 No afecta.

10.- Promoure turísticament la ciutat 9 0,00 0 0 No afecta.

11.- Integrar la lògica del Govern Obert a les polítiques públiques municipals: participació, col·laboració i transparència.9
6,30 0 7

Participació i col·laboració en la redacció, i certa transparència en el 

seguiment

Model de creació de valor públic MCVP  (valoració de propostes) 

... 

Agenda / Planificació Avaluació 

Proposta 1 
Resultats 

Proposta 1 
Execució 

Co- 

Agenda (Necessitats) Disseny Execució 
Avaluació 

(Forma i fons) 

MCVP 

Agenda / 

Planificació  

MCVP 

Avaluació 
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Moltes gràcies 
Betlem Parés 
Coordinadora àrea serveis a les persones i promoció econòmica de l’Ajuntament de Manlleu 
 


