
Ajuntament
d’Arenys de MuntEspecial Promoció Econòmica - novembre 2021

BOAT GARAGE, S.L., reparació i restauració de vaixells 
i creació de contingut audiovisual d’entreteniment nàu-
tic, didàctic i cultural.
La resta de projectes presentats van ser:
Georgina Segarra Torres, amb el projecte ORE-
NETA SERVEIS AMBIENTALS, projectes ambien-
tals (Projecte Ales: recuperació de residus tèxtils 
per crear nous productes de manera artesanal) i 
projectes d’educació ambiental: sortides i tallers;
Alba Figueras Garcia, amb el projecte ESTUDI 23 FO-
TOGRAFIA IMMOBILIÀRIA I HOME STAGING, projec-
te de màrqueting estratègic per vendre un immoble;
Joan Camacho Antolín, amb el projecte MOBLUS BARCE-
LONA, disseny i creació de mobles fets a mida de ferro i fusta.
Aquest emprenedors, així com també el premiats, van 
rebre també l’oportunitat de realitzar un curs de forma-
ció en emprenedoria i acompanyament en la creació 
i consolidació d’empresa, que es realitzarà al llarg de 
l’any 2022. 

ENTREGA DE PREMIS DEL 5è CONCURS 
D’EMPRENEDORIA EL 21 DE NOVEMBRE

L’AJUNTAMENT 
INFORMA

El dia 21 de novembre es van lliurar els premis del 
5è Concurs d’Emprenedoria. En aquesta edició s’hi van 
presentar sis projectes, tots ells propostes innovadores 
de qualitat i amb viabilitat, de persones emprenedores 
molt formades i amb experiència laboral i d’emprene-
doria. Per aquest motiu el jurat, compost per experts 
en emprenedoria i empresaris rellevants del municipi, 
representants d’associacions comercials i empresarials, 
polítics i tècnics, ho va tenir molt difícil per poder es-
collir els tres projectes guanyadors, que finalment van 
ser: primer premi, dotat amb 5.250 euros, per a Alba 
Viñal Puigvert, amb el projecte THE HELL YOU EAT, 
pastisseria creativa sense gluten, a partir d’un model de 
botiga digital; segon premi, dotat amb 3.150 €, per a 
Aina Pujol Farré, amb el projecte HÜGEL BARCELONA, 
disseny i creació de peces de roba, productes exclusius 
d’edició limitada i tenyits a mà amb teixits sostenibles i 
ecològics; tercer premi, dotat amb 2.100 euros, per a 
Jose Francisco Pastor Sempere, amb el projecte BULLY 
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El mercat de treball d’Arenys de Munt 
en temps de pandèmia

Si volem entendre de quina manera ha afectat la crisi provo-
cada per la pandèmia de COVID-19 en el mercat de treball 
del municipi i si estem en camí o no de superar-la, caldrà 
que observem i interpretem diferents dades numèriques:

Atur registrat: des del mes de juliol de 2021 podem 
afirmar que les dades d’atur són positives, ja que cada 
mes disminueix el nombre de persones aturades.

Després de 19 mesos de la declaració de l’estat d’emer-
gència sanitària que va paralitzar l’activitat econòmica 
no essencial, el nombre de persones aturades actual és 
un 27% inferior al d’abans de la pandèmia. 

Gràfic 1: Evolució de l’atur al municipi des de l’estat d’alarma

En el còmput de les dades d’atur no hi ha incloses les 
persones afectades per expedients de regulació tempo-
ral d’ocupació, per no estar considerades oficialment 
dins la classificació d’atur registrat.

Ocupació:

Es tenen en compte les persones afiliades a la Se-
guretat Social amb residència a Arenys de Munt, 
tant treballadores per compte aliè com autònomes.
Els moments en què hi ha les xifres més baixes d’ocu-
pació (juny 2020 i febrer 2021) coincideixen amb 
els moments en què hi ha les xifres més altes d’atur.

Arenys de Munt aplica el programa 
Treball, Talent i Tecnologia

Aquest és un programa subvencionat per la Diputa-
ció de Barcelona, Gerència de Serveis de Promoció 
Econòmica i Ocupació, destinat a què els ajunta-
ments duguem a terme actuacions de promoció de 
l’ocupació i de reactivació econòmica, basades en 
l’impuls de la tecnologia i en l’acompanyament a la 
transició digital de les persones i les empreses. El 
projecte específic d’Arenys de Munt té com a objec-
tiu general minimitzar la bretxa digital de la població 
activa i enfortir les empreses del territori envers el 
creixement i la millora del posicionament en el mer-
cat. El projecte s’implementa en tres fases.

La primera fase és d’anàlisi i diagnosi de la situ-
ació actual, per tal d’identificar les necessitats de 
les persones i del teixit empresarial en referència 
a l’ús de les noves tecnologies. Al llarg d’aques-
ta fase s’ha portat a terme un treball de camp 
adreçat a detectar les necessitats de digitalització 
de les empreses industrials i comercialitzadores.

La segona fase és de disseny de les actuacions de 
formació necessàries per millorar les competències 
digitals, tant de les empreses com de la població.

La tercera fase és d’implementació de les accions 
de desenvolupament competencial de les persones 
treballadores i accions per millorar la competitivitat 
de les empreses.

En aquests moments estem portant a terme la ter-
cera fase: hem realitzat una acció formativa oberta 
a la població en edat laboral d’iniciació a les noves 
tecnologies amb el suport del mòbil, de 18 hores de 
durada, que ha tingut lloc entre el 18 i el 29 d’oc-
tubre, i una conferència adreçada a les empreses, 
“Indústria 4.0. Transformació profunda”, impartida 
per un consultor, que va tenir lloc el dia 10 de 
novembre.

Les accions que estan previstes per al primer tri-
mestre del 2022 són un procés de consultoria per-
sonalitzat i a mida per a aquelles empreses que 
estiguin interessades en la transformació digital. Fins 
al dia 15 de desembre, les empreses interessades 
hi poden optar escrivint a prospeccio@ademunt.cat.
A part, es faran dues accions formatives, una adre-
çada a empreses i l’altra adreçada a la població en 
edat laboral, amb la temàtica de la recerca de feina 
i talent i els processos de selecció digitals.
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Es pot apreciar que, a la contractació, l’impacte de la 
pandèmia es fa evident a partir del mes d’abril de 2020; 
a partir del setembre de 2020 les contractacions es re-
cuperen, especialment a partir del març de 2021, amb 
xifres per sobre de les de l’any anterior. Tot i la recupe-
ració de treballadors, el nombre de contractes indefinits 
és molt baix: per al període març 2020-octubre 2021 
la mitjana és de 13% de contractes indefinits enfront 
del 87% de contractes temporals; això ens porta a la 
conclusió que el mercat de treball està subjecte a un 
excés de temporalitat.

A més, hi ha una alta rotació de treballadors per alt 
pes relatiu mitjà de la contractació mitjançant ETT, que 
durant el període estudiat és del 46%; això fa que els 
treballadors no puguin qualificar-se i també fa minvar la 
qualitat de la feina realitzada.

Aquest pes relatiu dels contractes per ETT, tot i que 
és important, no és tan alt com en altres municipis de 
Catalunya. Possiblement això és degut a les característi-
ques de petita i microempresa de la major part del teixit 
empresarial d’Arenys de Munt.

Expedients de Regulació de l’Ocupació ERTO

Finalment, el darrer element que ens dona informació 
sobre la superació de la crisi són els ERTO. Des del 
març de 2021 ja no hi havia a Arenys de Munt cap 
empresa amb ERTO. Entre el març de 2020 i el febrer 
de 2021, els expedients de regulació van ser 123 i van 
afectar 684 treballadors.

Conclusions:

Atès que tots els paràmetres han tornat a tenir les xifres 
dels mesos abans de l’aturada econòmica provocada 
per la pandèmia -descens de l’atur, recuperació de l’ocu-
pació i la contractació i tancament dels ERTO- diríem 
que el mercat de treball d’Arenys de Munt ha superat 
la incidència negativa de la pandèmia; això sí, conti-
nua amb les problemàtiques que es percebien abans 
d’aquesta.

Gràfic 2: Evolució de la població ocupada al municipi des de l’estat 
d’alarma

Taxa d’ocupació:

És interessant la mesura de taxa d’ocupació, que és el 
percentatge de població en edat laboral que està efecti-
vament desenvolupant un treball remunerat. A l’octubre 
de 2021 és del 64% i aquesta és una bona dada.

Per poder apreciar si l’ocupació té una tendència positiva 
o negativa, també cal revisar la variació anual de la taxa 
d’ocupació: respecte a l’octubre de 2020, millora la taxa 
d’ocupació, excepte la població entre els 45 i els 54 
anys, que ha sofert un lleuger descens. Tot i això, segueix 
sent la franja d’edat amb la taxa d’ocupació més alta.

Contractacions:

El nombre de contractes realitzats és important, per conèi-
xer el ritme de l’activitat econòmica del municipi i valorar 
la qualitat de la contractació si aquests contractes són 
temporals o indefinits i si estan realitzats per les matei-
xes empreses o per empreses de treball temporal (ETT).

Gràfic 3: Contractes realitzats per les empreses d’Arenys de Munt 

Al gràfic 3 podem veure com ha evolucionat el nombre 
de contractes realitzats per les empreses des del mes 
de març de 2020.

L'ajuntament informa novembre.indd   3L'ajuntament informa novembre.indd   3 26/11/2021   13:41:2326/11/2021   13:41:23



25è ANIVERSARI DE LA MOSTRA DE RELLENO

El diumenge 7 de novembre, a la plaça de l’Església a les 
12 h, es va celebrar la Mostra de Relleno, i es va fer com-
memorant-ne el 25è aniversari, amb motiu del qual es va 
oferir un obsequi amb la compra de pomes de relleno.

També es va poder degustar i comprar el pastís de relleno, 
elaborat per la pastisseria La Lyonesa. Enguany hi van par-
ticipar dos restaurants, el Rostidor i Fogons, i set cuineres, 
encapçalades per la Sra. Núria Vilaró, impulsora de l’acte 
conjuntament amb l’Ajuntament.

gués vist afectada la seva activitat com a con-
seqüència de les mesures adoptades per contenir 
la propagació de la COVID-19; l’import de la sub-
venció era de fins a 1.500 euros per comerç i els 
ajuts es concedien per ordre cronològic d’entrada. 

En aquesta línia de subvencions s’hi han presentat 36 
sol·licituds de subvenció i s’han atorgat 33 subven-
cions amb un import de 1.500 euros cada una d’elles, 
amb un total de 49.500 euros. Hi va haver una renún-
cia i dues denegacions per no complir amb les bases.

Durant els mesos d’octubre i novembre s’han ator-
gat dues línies de subvencions per al comerç, 
concretament les subvencions per a les activitats 
econòmiques afectades per la COVID i les subven-
cions per a la modernització del comerç i la res-
tauració; aquestes dues línies d’ajuts estaven dota-
des amb 75.000 i 25.000 euros respectivament.

La convocatòria d’ajuts per al comerç local afectat 
econòmicament per la COVID-19 estava adreça-
da a establiments comercials i de serveis que ha-

ATORGADES LES SUBVENCIONS PER AL COMERÇ D’ARENYS DE MUNT 
PER UN IMPORT TOTAL DE 68.225 €

”S’han atorgat 33 subvencion 
per suport COVID-19 i 11 per  
modernització del comerç”

”S’han atorgat 33 subvencions 
per suport COVID-19 i 11 per  
modernització del comerç que 
sumen 68.225 €”

La línia de subvencions per a la modernització 
del comerç enguany es va ampliar a 25.000 eu-
ros i estava adreçada a establiments comercials 
del sector serveis o de l’àmbit de la restauració 
d’Arenys de Munt amb l’objectiu de fer actuacions  
que ajudin a millorar les infraestructures comer-
cials, renovar les seves façanes, renovar terrasses 
i aparadors, l’accessibilitat i altres obres d’interior. 

La subvenció era de fins a un 50% del cost del projecte, 
amb un màxim de 1.000 euros per comerç, que pot 
arribar a 2.500 euros en cas que existeixi sobrant.

Enguany s’hi van presentar un total de 13 sol·licituds 
i s’han atorgat 11 subvencions, que representen un 
total de 18.724,74 euros, i també hi va haver una 
renúncia i una desestimació per no complir les bases.
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