INFORME DE L’ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
D’acord amb el Programes que es van iniciar des de l’Àrea de Dinamització Econòmica de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, el servei de Reempresa (acord de col·laboració entre
la Diputació de Barcelona, la patronal catalana CECOT i l’Ajuntament de les Franqueses) el servei
d’Agència de col·locació i empresa de recol·locació atorgada pel Servei públic d’ocupació de
la Generalitat de Catalunya i el Punt d’Assessorament a l’Emprenedor, punt PAE, programa
integrat a la xarxa CIRCE del Ministderi d’Indústria, Energia i Turisme (conveni de col·laboració
entre el Ministeri d’Indústia, Energia i Turisme, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès)
Atès que el personal de la plantilla de l’Àrea de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès no podia assumir més increments de feina tècnica i responsabilitats
afegides a les que ja s’estaven duent a terme, es va considerar oportú que pel correcte seguiment
i desenvolupament d’aquests serveis es requeria la incorporació d’una persona que seria la
responsable de dur a terme la coordinació amb un control exhaustiu i continuat de tots els
participants i usuaris dels diferents serveis i derivar-los a les diferents accions que s’hagin de
portar a terme.
Vist el Programa de coordinació dels serveis de Reempresa, Agència de col·locació i Punt
d’Assessorament a l’emprenedor (PAE) que es definia segons els següents extrems:
Funcions i tasques:
. Coordinar els serveis de Reempresa, Agència de col·locació i Punt d’Assessorament a
l’Emprenedor.
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. Control exhaustiu i continuat de tots els participants i usuaris d’aquests serveis per derivar-los a
les diferents accions que s’hagin de portar a terme.
. Identificar els usuaris del servei de Reempresa.
. Complimentar el CRM de la plataforma Reempresa.
. Identificar els usuaris del Punt d’Assessorament a l’Emprenedor (PAE) d’acord amb el conveni
signat amb el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i la Diputació de Barcelona integrat a la xarxa
CIRCE (Centro de Información y red de creación de empleo).
. Complimentar el PAC-DUE (Programa de ayuda a la cumplimentación del documento único
electrónico
. Entrevistes per competències a les persones derivades a l’agència de col·locació
. Complimentar l’XTML dels Sistema Nacional de Empleo (Espacio telemático común del SISPE)
INFORME
Per tot l’exposat, es considera imprescindible posar de manifest l’absoluta integració de les
funcions del programa anteriorment esmentat, esdevenint estructurals i que li són pròpies dins les
competències assignades a l’Àrea de Dinamització Econòmica i que contribueixen de forma
essencial al correcte funcionament del servei i de l’àrea.
Tanmateix, seria necessària la creació d’una plaça estructural dins de l’àrea que pugui garantir la
continuïtat de les competències assignades.
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