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PRESENTACIÓ
Aquest butlletí presenta un resum de les actuacions desenvolupades per l’Àrea
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Artés durant el segon semestre de
2017.
OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Durant el segon semestre de 2017, s’han atès a 59 persones demandants
d’ocupació. Un 57,63% dels quals són dones i un 42,37% homes. En aquest
període 26 persones han trobat feina. S’han realitzat 33 seguiments i 24
entrevistes noves. S’han gestionat 19 ofertes de treball. Pel què fa a la relació
amb el teixit empresarial, s’han donat d’alta al servei a 3 noves empreses.
Per altra banda, durant el segon semestre de 2017 s’han creat diferents borses
de treball de l’Ajuntament d’Artés: una borsa d’educadors/es i auxiliars infantils
per als cursos 2017-18 i 2018-19, una borsa d’operaris/es de neteja i una borsa
d’auxiliars administratius/ves i d’administratius/ves de l’Ajuntament d’Artés per
a cobrir possibles vacants temporals, substitucions sobrevingudes o per atendre
necessitats urgents. L’Ajuntament d’Artés s’ha acollit a la subvenció destinada a
incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya, segons el cofinançament de l’actuació tal i com
disposa la base 24 de l’Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost, amb la contractació d’1
jove en pràctiques pel període de 6 mesos, a jornada completa. La contractació
està emmarcada dins d’un programa de Garantia Juvenil a través del Servei
d’Ocupació de Catalunya. La persona seleccionada té un contracte de
pràctiques, un pla de treball i una tutora designada per participar en diferents
projectes de l’àrea de promoció econòmica i ocupació entre el 30 de novembre
de 2017 i el 29 de maig de 2018.
S’ha organitzat una formació teòrico-pràctica per iniciar durant el proper mes de
gener per capacitar als alumnes en el servei de neteja i gestió de residus urbans
de l’Ajuntament d’Artés, que inclou també la realització de pràctiques utilitzant
les eines i maquinàries pròpies del servei, amb una durada de 40 hores (30h
teòriques i 10h pràctiques). Els alumnes que superin la formació participaran en
la borsa de treball de l’Ajuntament i de Transvinyots, amb necessitats reals en
períodes de vacances, substitucions per IT’s, plans d’ocupació o altres. Per a més
informació us podeu adreçar al Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament d’Artés,
enviar un correu electrònic a carrilloba@artes.cat o trucar al Tel. 938305001
Ext.3.
El servei d’orientació laboral i ocupació rep el suport financer de la Diputació de
Barcelona a través de diversos projectes alguns dels quals en coordinació amb
ajuntaments propers com Avinyó i Sallent i d’altres liderats pel Consell Comarcal
del Bages.
ACTIVACIÓ DEL PROJECTE DE MICROCRÈDITS DE L’AJUNTAMENT
Durant el mes d’octubre es van publicar les bases del projecte de Microcrèdits
de l’Ajuntament d’Artés. Una iniciativa sense precedents al municipi que neix
amb la voluntat de donar suport a noves activitats econòmiques i de donar
suport a empreses ja actives. El termini de presentació de sol·licituds va
finalitzar al 4 de desembre i tot i que s’està pendent de resoldre ja es pot dir que
s’utilitzaran els 10.000 euros previstos en els pressupostos de 2017, fet que
permet parlar de l’assoliment dels objectius del projecte. Això fa que els
Microcrèdits tinguin continuïtat de cara al 2018. Recordem que l’acció
consisteix en l’atorgament de préstecs d’entre 3000 i 4000 euros sense
sol·licitud d’avals i sense cap tipus d’interès. Per altra banda, cal dir que el
projecte ha contribuït a reactivar l’atenció a l’emprenedoria i a reforçar-ne els
diferents serveis d’assessorament i informació que ja s’estaven realitzant.
BASES PER A L’AMPLIACIÓ DE NOVES PARADES AL MERCAT SETMANAL
Durant el primer semestre de 2017 es va elaborar el nou Reglament del Mercat
de venda no sedentària d’Artés. En aquest segon semestre, especialment a
partir del novembre, s’han elaborat les noves bases de concurs per a l’admissió
de 8 noves parades al mercat. Aquestes bases ja han estat aprovades pel ple
municipal i es preveu que es convoquin durant el primer trimestre de 2018.

Per posar-se en contacte amb els serveis de l’Àrea de Promoció Econòmica:
Servei d’Orientació i Inserció Laboral. Tlf. 93 830 50 01 ext. 6 A/e:
carrilloba@artes.cat
Servei Omple Artés, atenció a empreses i emprenedors. Tlf. 93 830 50 01,
ext. 6. A/e: promoeco.artes@artes.cat

NOU IMPULS AL PROJECTE OMLPE
Al novembre de 2017 es publicava el Plec de contractació de serveis tècnics de
promoció econòmica establerts pel projecte OMPLE. Bàsicament el projecte
consisteix en dotar d’una figura tècnica per al desenvolupament de diferents
accions relacionades amb el desenvolupament econòmic del municipi: foment
de l’emprenedoria, suport al teixit empresarial, suport al comerç, suport a la
dinamització del Polígon Industrial, impuls d’accions de foment del turisme,
entre altres. La contractació prevista per al 2018, suposa la disponibilitat
d’aquests serveis durant els propers 2 anys.
POLÍGON SANTA MARIA D’ARTÉS
Pel què fa al Polígon d’Artés s’han realitzat diverses accions sempre en
coordinació amb l’Associació d’Empresaris del Polígon.
- 5 reunions mensuals de coordinació entre AEPA i Brigada, per treballar el
manteniment del polígon.
- 1 trobada amb empreses del Polígon per parlar del passatge situat entre el c/
Anselm Clavé i el carrer Sant Jordi.
- Actuacions diverses per la consolidació i execució de diverses obres: canvi
enllumenat per LED’s i asfaltament del tram pendent del carrer Manresa. Tot
això es realitzarà durant el primer trimestre del 2018.
- Suport en la gestió i dinamització de l’AEPA i en els seus diferents projecte,
especialment la col·locació de càmeres de vigilància. La visualització
d’aquestes càmeres s’ha traslladat a la Policia Local.
- Gestió dels convenis de fibra òptica amb les operadores Xarxa Oberta de
Catalunya i Fundació Guifi.net.
COMERÇ
En els darrers tres mesos del 2017 s’ha elaborat un Estudi sobre el Comerç Local
d’Artés. Aquest document ha analitzat les enquestes realitzades als comerços
del municipi i a més ha treballat amb altres estudis de referència d’altres viles i
ciutats. Tot plegat ha servit per tenir una diagnosi que s’ha presentat i
posteriorment revisat amb diversos comerços i representants de la UBA. Amb
aquest treball s’ha activat la Taula de Comerç d’Artés, que té l’objectiu de
desenvolupar un Pla d’Acció per al foment del comerç. En aquest sentit ja s’han
dut a terme diverses reunions i es preveu que durant el primer trimestre de
2018 es pugui concloure aquest treball participatiu amb la concreció d’accions
per a executar.
22a FESTA DE LA VEREMA DEL BAGES
Des de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Artés es porta a terme
la gestió de la Festa de la Verema del Bages que, a la vegada, s’organitza a
través d’una Comissió participada pels Cellers del poble, el CRDO Pla de Bages,
la Confraria, la Jove Confraria i la UBA, entre altres. Enguany, les principals
novetats ha estat el canvi realitzat al dissabte de Verema, substituint el
tradicional sopar per un menú de tapes a peu dret elaborat per restaurants
d’Artés, maridat amb una selecció de vins de la DO i acompanyat amb música en
directe. Un altre dels aspectes que cal destacar és que en aquesta edició el
diumenge de Verema es va veure alterat per la celebració del referèndum de
l’1-O.
ALTRES ACCIONS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA.
Hi ha diverses accions de caràcter transversal que s’han planificat en aquest
darrer semestre. En aquest àmbit caldria esmentar les tasques realitzades per
treballar l’impuls de l’economia circular. Un tema que en primer lloc és
industrial però que també pot afectar a empreses del primer i el tercer sector.
I per altra banda, s’ha donat suport al projecte de l’Ateneu Cooperatiu de la
Catalunya Central. I s’han començat a establir contactes per al
desenvolupament d’accions de foment dels productes de proximitat i de km. 0.

