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1. EXPOSICIÓ FIDEL SOBRE LA EVOLUCIÓ DELS NEGOCIS I LA  
SITUACIÓ DE LA SOCIETAT  

 
Anàlisi tècnica: 
 
L’activitat del Vapor Llonch com a seu del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Sabadell s’ha caracteritzat en aquest 2009 per la continuïtat dels projectes, amb noves 
orientacions, derivades de l’estudi d’Objectius i Planificació 2007-2011 de Promoció 
Econòmica, que va ser revisat a meitat de l’any 2008 degut a la irrupció d’un nou escenari 
d’increment de l’atur i de recessió econòmica. Aquest document elaborat d’us intern s’adreça a 
formular i posar en comú les actuacions de Promoció Econòmica en aquest període. 
 
El document plantejava 3 reptes principals del període 2007-2011: Posar els fonaments per 
generar l’associació de les imatges del trinomi Sabadell-Innovació-Indústria; Construir una nova 
relació entre Promoció Econòmica i les empreses i Orientar la organització per a aportar valor 
als usuaris i actors locals, sectorials i territorials. Es plantegen finalment els següents objectius 
del període: Manteniment de les activitats típiques de foment de l’ocupació, increment de les 
noves actuacions (formació per l’empresa, innovació i consolidació empresarial), construcció de 
Can Molins, elaborar el Pla d’Innovació, integrar els serveis d’inserció, formació i ocupació per 
l’empresa, configurar un nou servei d’atenció a l’empresa i el estudiar la implantació d’un nou 
Centre de Negocis. Aquest any 2009 bona part d’aquestes propostes ja han estat 
implementades i en d’altres casos han estat posades les bases i s’ha començat a treballar en el 
curt i mitjà termini. 
 
El 2009 ha estat l’any de continuació dels treballs constructius de la Nau de Can Molins, 
situada a l’eixample de Sabadell, entre l’avinguda de Barberà, el c. Martí l’Humà 36-44, la ctra. 
de Barcelona i el c. Calders. A 31 de desembre s’ha executat un total de 1.376.440,35 € (sense 
IVA), el què representa un 78,32% sobre el total pressupostat fins la finalització de la primera 
fase. 
 
Quant a l’estratègia seguida, hem de considerar que ens trobem en un moment de canvi 
accentuat pel nou escenari econòmic que s’està vivint a escala global. Cal generar confiança 
perquè la transformació cap a un nou model productiu sigui possible, i més si s’aposta pel 
treball conjunt entre l’administració i els agents socioeconòmics, com sempre hem fet a 
Sabadell. A l’hora de desenvolupar aquest canvi, hem de tenir en compte que Sabadell es troba 
en bones condicions, derivades de la feina que es porta a terme des de fa temps a 
l’administració, que vol que la ciutat estigui ben posicionada per afrontar l’actual situació. 
 
Per reflexionar a l’entorn d’aquest tema, l’Ajuntament de Sabadell va impulsar un cicle de 
conferències sota el títol Jornades de Conjuntura Econòmica. Mesures per impulsar la 
competitivitat del territori durant els mesos d’octubre i desembre de 2008. L’objectiu va ser 
establir un marc de trobada d’agents socials, empresarials, econòmics i polítics al costat de 
representants del món universitari per tractar la situació de crisi global centrada en un entorn 
més pròxim. La idea més repetida per la majoria de ponents va ser la necessitat de fer de 
Sabadell una ciutat competitiva sense descuidar les accions de suport envers les persones que 
de més a prop pateixen els canvis de model econòmic mitjançant el treball conjunt de totes les 
parts implicades en el territori per possibilitar un canvi de model. 
 
D’acord amb aquesta idea i partint de la voluntat del Pacte Local per a l’Ocupació de Sabadell, 
sorgeix el Pacte per a la Millora de l’Ocupació i la Competit ivitat de Sabadell. El Pacte 
inclou el treball previ desenvolupat pel Pacte Local per a l'Ocupació de Sabadell i la Taula de 
Seguiment de la Conjuntura Econòmica de Sabadell. Els diferents integrants d’aquests òrgans 
han pogut proposar i debatre un recull de propostes que configuren l’eix vertebral del Pacte. 
Alhora el Pacte inclou les aportacions dels estaments polítics, dels representants socials i 
culturals de la ciutat, per acabar configurant en un únic document les propostes consensuades 
de tots els sectors. 
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El Pacte per a la Millora de l’Ocupació i la Competitivitat de Sabadell inclou, per tant, línies 
estratègiques per a l’impuls de la competitivitat i també mesures extraordinàries de caràcter 
urgent. En tots dos casos les accions previstes s’adrecen a les famílies, els col·lectius més 
desafavorits, els treballadors i les treballadores i les empreses. 
 
Aquest document presenta un pla d'acció que s’emmarca dins dels objectius i les estratègies 
del Pacte per a la Millora de l’Ocupació i la Competitivitat de Sabadell, signat en data 29 d’abril 
de 2009, i que configura les següents mesures: 
 
Mesures per l’atenció a Famílies.- Atenció a les persones amb dependència. Pacte local per 
a l’habitatge de Sabadell. Treball amb valors impulsant els programes de sensibilització 
intercultural. Optimització de recursos i eficiència administrativa. 
 
Mesures per l’atenció a col·lectius desfavorits .- Atenció social i inclusió de les persones 
amb discapacitat. Continuïtat al Pla de Barris. Tercer Sector i Responsabilitat Social 
Corporativa. 
 
Mesures per l’atenció a treballadors i treballadore s.- Serveis d’orientació laboral i recerca 
d’ocupació. Programes de formació i treball. Fàbrica Molins. Centre de Formació. Formació per 
a persones en atur i formació en l’àmbit de les TIC. Impuls de la Formació Professional. 
 
Mesures per l’atenció a les empreses .- Pacte per a les Infraestructures de Sabadell. Foment 
de la innovació. Dinamització de zones d’activitat industrial. Suport al comerç urbà. Impuls de 
l’emprenedoria i el cooperativisme en el sector del comerç. Suport a la creació i la consolidació 
d’empreses. Recursos per a les empreses. Observatori de l’Economia Local. Transferència de 
coneixement entre universitat i empresa. Eficiència energètica. Programa de suport a la 
internacionalització de les empreses locals. Oficina d'atenció a l'empresa i a l'autònom. 
 
Tanmateix, van ser creades 4 taules de treball en què hem participat activament: la taula de 
treball de la Oficina d’Atenció a l’Empresa i l’Autònom, la de Formació, la de 
Internacionalització, i la de Competitivitat, totes elles per tal d’impulsar mesures i accions 
concretes en cada un dels seus àmbits. 
 
Durant l’any 2009 hem intentat de desenvolupar el màxim les mesures plasmades dins les 
línies estratègiques del Pacte per a la Millora de l’Ocupació i la Competitivitat de Sabadell, 
signat pels agents socials i que s’en deriva de la diagnosi del territori. 
 
D’acord amb els objectius assenyalats, durant l’any 2009 s’ha treballat en els següents 
projectes: 
 
Pla d’Innovació i Pacte per la Innovació 
 
Amb el consens com a model, en línia amb el Pacte Local per a l’Ocupació de Sabadell o ara el 
Consorci, agents econòmics, socials, centres de formació, empreses i administració estem 
treballant conjuntament per impulsar la innovació. En aquest context s’està desenvolupant un 
Pla d’innovació de la Conca del Ripoll, sent la nostra ciutat el municipi que lidera aquest 
projecte. Durant el 2009 es va desenvolupar la segona fase del Pla d’Innovació i es va treballar 
específicament en els clústers de l’alimentació i de la salut. 
 
Centre d’empreses industrials  
 
Per fer realitat el futur al costat de  la innovació i la emprenedoria,  des de Sabadell ja es va 
plantejar l’any 2008 desenvolupar un espai físic des del qual poder contribuir la implantació de 
la innovació de manera directa. L’objectiu és crear un centre de negocis per acompanyar els 
emprenedors i empresaris en el seu procés de concreció i organització i gestió de la innovació.  
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A més es treballa per potenciar la recerca i apostant per la cooperació d’empreses 
complementàries i interconnectades. En aquest sentit l’any 2009 es va sol·licitar una subvenció 
al FEDER per tal de cofinançar les despeses constructives del Centre. Des de Sabadell 
s’aposta també per dotar la ciutat de més de 850.000 metres quadrats de sòl industrial i terciari. 
Un dels projectes més destacats és el Parc Empresarial de Sabadell a l’àmbit de Sant Pau de 
Riu-sec que serà una zona d’activitat econòmica, industrial i terciària de darrera generació pel 
que fa als equipaments, als serveis i als criteris de qualitat arquitectònica i de sostenibilitat.   
 
Oficina d’atenció a l’autònom i a l’empresa 
 
Fruit del Pacte per a la Millora de l’Ocupació i la Competitivitat de Sabadell, a finals d’any s’ha 
posat en marxa aquesta oficina,  que a més de procurar informació i assessorament en 
matèries fiscals, laborals, de subvencions, comptables o jurídics, també desenvolupa una 
important tasca de proveir de serveis específics per tal d’agilitzar tràmits (en especial els 
depenents de l’Ajuntament) 
 
 
Responsabilitat Social Corporativa 
 
D’acord amb un altre concepte, en aquest cas el de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), 
s’ha participat  ja en un projecte per promoure la RSC entre les pimes. Alhora el Vapor Llonch  
va fer una important aposta per  fomentar la contractació de persones en risc d’exclusió social 
com a pràctica de RSC. Alhora  fins a final de mandat es continuarà treballant per dinamitzar la 
Plataforma del Tercer Sector, apostant per l’increment del seu nombre d’entitats que en aquest 
moments es situa en 16. 
 
Impuls definitiu a la primera Fase de la Fàbrica Mo lins   
 
Un dels grans projectes de futur immediat és l’entrada en funcionament de la Fàbrica Molins 
com un nou centre de formació  per completar les activitats que ja es desenvolupen a les 
actuals instal·lacions del Vapor Llonch. Durant l’any 2009, a través dels participants dels 
programes de formació i treball,  s’han desenvolupat els treballs per acondicionar l’espai. La 
primera fase de les obres han entrat en la recta final durant l’any 2009, i gràcies als fons FEIL 
l’Ajuntament ha assolit el finançament necessari per tal que la segona fase es pugui posar a 
disposició durant l’any 2010 també. Tot plegat permetrà incrementar i millorar l’oferta formativa 
que ja es desenvolupa en les instal·lacions del Vapor Llonch. 
 

Programes formatius, d’ocupació i orientació labora l per a dones 
 
Durant el 2009 es van intensificar les actuacions formatives i d’orientació laboral. Cal destacar 
que, atesa la situació de crisi econòmica i increment de l’atur, l’Ajuntament va realitzar una 
aportació extraordinària a Promoció Econòmica de Sabadell, SL de 2 milions d’euros per a la 
contractació de 179 persones en situació d’atur dins dels plans de contingència municipals. 
 
Plans d’ocupació en el marc del Pla de Barris 
 
Per segon any consecutiu, hem participat activament en el desenvolupament de programes de 
formació i treball adreçats als veïns beneficiaris del projecte del Pla de Barris. 
 
Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del  Vallès Occidental  
 
Participació activa en el Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès 
Occidental. Durant l’any 2009 es va confeccionar el pla d’actuació. 
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Pacte per la Millora de l’Ocupació i la Competitivi tat 
 
Derivat del pacte que ja em citat anteriorment, des del Vapor Llonch hem implementat un total 
de 20 mesures de les 49 que hi figuren recollides. 
 
Els fets destacats, en forma de flash, de l’any 2009 han estat els següents: 
 
En l’àmbit de la direcció i la gestió: 
 
Durant l’any s’ha continuat impulsant processos de concertació, i en aquest sentit a desembre 
en mantenim 48 convenis de col·laboració amb entitats socioeconòmiques per al 
desenvolupament d’accions que ens son comunes. Durant l’any hem sol·licitat un total de 74 
subvencions a administracions superiors per un total de 6.375.000 €, de les quals ens han 
aprovat 62 per un valor de 3.344.000 € (un 83% de les subvencions demanades i un 53% de 
l’import sol·licitat). 
 
Pel què respecta al nivell d’ocupació del Vapor Llonch, hem desenvolupat activitats que han 
ocupat un total de 31.979 hores els seus espais (un 9,8% més que al 2008), hem fet 93.716 
atencions a usuaris (un 4% més que al 2008)  però les atencions presencials han crescut un 
13,7% respecte l’any 2008 ( de 48963 a 55687). 
 
Hem continuat amb la planificació d’accions en el marc del Pacte per l’Ocupació de Sabadell, i 
hem participat dins del segon pla d’acció del COPEVO 2008-2009, desenvolupant línies 
d’actuació en les àrees de l’ocupació, la formació, el suport empresarial i la igualtat 
d’oportunitats. 
 
En l’àmbit del treball i de la formació: 
 
Durant l’any hem continuat aprofundint en els programes d’inserció i de qualificació de 
col·lectius amb risc d’exlusió, ampliat respecte l’any anterior atesa l’actual conjuntura de crisi 
econòmica. Hem realitzat 7173 entrevistes d’acollida i entrevistes de diagnòstic, 2909 
assessoraments individuals i 2194 usuaris d’alta als serveis de la feinateca. La Feinateca ha 
realitzat 29442 atencions durant l’any (un 66% més que l’any 2008) i la Borsa de treball ha 
estat utilitzada per 6807 usuaris (un 44% d’increment sobre el 2008). Per contra, les ofertes 
rebudes d’empreses han estat 889 (un 15% menys que al 2008), que reflecteix bastant  bé la 
conjuntura del mercat del treball actual. 
 
Pel què respecta a les accions formatives, hem realitzat un total de 5973 hores de formació 
sociolaboral, 9631 hores de formació ocupacional, 195 hores de formació continuada (hem 
començat aquest any amb aquesta tipologia de formació) i 19817 hores en formació específica 
en noves tecnologies. 
 
Pel què respecta a les actuacions d’ocupació, en la modalitat de formació i contractació, hem 
desenvolupat un total de 71 especialitats, amb 3604 participants en les activitats i 68 obres 
executades. 
 
En l’àmbit del suport a la empresa i la innovació: 
 
Hem continuat desenvolupant, i ampliant, les actuacions en el marc del Pla local d’innovació, 
amb la dinamització dels clúster de l’alimentació, de la salut i recentment del tèxtil. Hem 
desenvolupat també un programa específic de dinamització de polígons i àrees de 
desenvolupament econòmic i hem continuat donant suport a les iniciatives de creació i de 
consolidació d’empreses, a les iniciatives del tercer sector i hem mantingut les activitats de 
l’observatori de l’economia local, amb especial rellevància pel què fa al seguiment de la 
conjuntura del mercat del treball actual. 
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Hem desenvolupat 600 assistències tècniques individuals a nous emprenedors i a empreses, 
hem posat en marxa la Oficina d’Atenció a l’Empresa i hem donat suport a la constitució de 59 
noves empreses, hem rebut 1812 consultes del Punt d’Informació del CIDEM i hem mantingut 
el viver pràcticament amb plena ocupació (6,5 empreses anuals d’un màxim de 7 de capacitat). 
Hem desenvolupat 26 accions de formació empresarial amb 541 participants i 407 hores de 
formació per tots els cursos impartits.  
 
La satisfacció del client extern del servei s’ha situat en el 81,36%. 
 
 
Anàlisi econòmica: 
 
La societat municipal Promoció Econòmica de Sabadell, S.L. continua desenvolupant les 
activitats següents: 

- Altres serveis personals 
- Formació no reglada ocupacional. 
- Restauració-Hostaleria 
- Lloguers bens immobles. 
- Obres i serveis 
- Consultoria i assessorament 

 
La societat ha tingut un augment molt considerable quant al seu volum d’ingressos totals del 
59,8% respecte l’any 2008, reflexe del gran volum d’activitat desenvolupat enguany.  No 
obstant, el volum de vendes totals ha continuat baixant, aquest any un 20,98% respecte l’any 
anterior, degut al descens principalment en la facturació de formació realitzat a l’Ajuntament, i 
en menor mesura per la disminució de la recaptació al restaurant. 
 
Cal dir que els ingressos encara venen més determinats per les subvencions les quals han 
pujat considerablement la seva participació del 67,56% l’any 2007 al 75,7% l’any 2008 i al 
86,75% l’any 2009. Aquest increment ha vingut principalment per l’increment en les 
subvencions aprovades per l’Ajuntament  però que provenen d’administracions superiors, i 
respon al fet que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha aprovat les accions agrupades o les del 
pla de barris íntegrament a l’Ajuntament independentment que finalment les gestionés 
l’Ajuntament o la societat municipal. 
 
Pel que fa a les despeses el component principal segueixen sent les despeses de personal que 
segueixen incrementant-se degut a la tipologia dels projectes desenvolupats –principalment 
d’ocupació- i representen aquest any un 90,89% de les despeses totals (86,88% l’any 2008; 
83,6% l’any 2007; 85,40% l´any 2006 i un 86,81% l´any 2005). 
 
Quant als ingressos per vendes, l’activitat de formació ha experimentat un descens significatiu 
de 246.743,82 € pel fet que l’any 2007 es va diferir bona part de la facturació a l’Ajuntament de 
projectes que finalitzaven al 2008. Respecte a la facturació del restaurant del Vapor aquesta ha 
disminuït en 25.094,7 € (un 10% respecte al 2008) degut segurament a l’actual moment de crisi 
econòmica i de  reducció generalitzat del consum de les famílies. 
 
Els increments més destacats de les despeses per activitat han estat les d’Obres per la 
despesa en materials dels plans de contingències, però per damunt de tot la de Serveis 
Personals (59,67%) degut principalment a l’increment del nombre de contractacions per la 
realització de més projectes ocupacionals i per la ma d’obra del pla de contingències. 
Pràcticament totes les activitats incrementen despeses, excepte la de Lloguers, que redueix en 
16.887,23 € la seva despesa ja que la persona de recepció del Viver d’empreses bona part de 
l’any ha estat finançada mitjançant plans d’ocupació i no per l’activitat del Viver. 
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Respecte dels marges i resultats cal dir que el resultat global abans d´impostos ha estat de 
49.122,02 €. 
 
Les principals inversions dutes a terme durant l´exercici tenen que veure amb la construcció de 
la primera fase de Can Molins, on es preveu la patrimonialització de la inversió feta sobre 
aquesta cessió amb un import pressupostat de 2.140.083,00 euros. 
 
Vinculat a aquesta inversió s´han realitzat inversions registrades com a construccions en curs 
que s’ha finançat a través d’una subvenció de capital de l´Ajuntament per import acumulat de 
1.874.074,17 € corresponent a la primera fase. 
 
 
També s’han registrat un total de 20.329,30 € en inversions, principalment per la elaboració del 
web de la plataforma Vàlua (14.200,00 €) i en menor mesura per la compra de maquinaria per 
ocupació i pel restaurant (4.129,30 € i 2.000,00 € respectivament). 
 
Els fons propis no han experimentat canvi significatiu. 
 
Segons s´indica a la memòria en base a les característiques de les activitats desenvolupades 
per la Societat, no ha estat necessari registrar cap tipus d´imputació comptable corresponent a 
despeses i inversions relacionats amb operacions tendents a la prevenció, reducció o reparació 
de danys sobre el medi ambient. Per aquest motiu, la direcció de la Societat considera que no 
existeix risc significatiu relacionat amb la protecció i millora del medi ambient. 
 
Pel què respecta a la gestió dels recursos humans, la despesa en prevenció de riscos, 
seguiment de salut i altres despeses socials ha passat a 147.432,46 €, i segueix la tendència 
de creixement exponencial (l’any 2008 va se de 65.931,19 €, i al 2007 de 23.222,33 €). Aquest 
increment ve donat principalment per l’increment en les despeses de seguretat i salut laboral i 
també de formació del personal de la societat i de vestuari. Pel què respecta a formació del 
personal, aquesta ha estat creixent al llarc dels anys, i hem passat d’una despesa de 5.565,81€ 
l’any 2007 a una despesa de 10.121,90 € l’any 2009 i a 13.052,39 € l’any 2009. Cal també 
destacar que hem ampliat a 2 treballadores de la societat per al seguiment de la salut i la 
prevenció dels riscos laborals (l’any 2008 teniem dedicada només 1 treballadora). 
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Resum executiu 2009 per activitats: 

 
 
 
Anàlisi 2009: 
 
Cal destacar, per activitats, que el 88,29% dels ingressos corresponen a l’activitat principal de 
serveis personals pel foment de l’ocupació, el 2,25% correspon a formació, el 2,36% a 
restaurant i el 2,84% a consultoria i assistència. 
 
La contribució al benefici la fa principalment exclusivament l’activitat de serveis personals. El 
42,54% de les vendes corresponen a l’activitat de serveis personals, el 23,26% a restaurant i el 
19,5% a formació. 
 
 
 

PES, SL-2009
INGRESSOS SP F H LL O C Diversos Consolidat

Vendes 412.845,09 188.739,10 225.747,33 23.535,44 115.662,77 3.910,31 970.440,04
Subvencions AdS 7.343.341,00 7.343.341,00
Subvencions GdC 691.211,67 27.191,02 0,00 0,00 0,00 194.196,33 912.599,02
Subvencions DIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.814,00 44.814,00
Subvencions UE-PROM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subvencions Fundació La Caixa-Incorpora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.820,46 27.820,46
Altres ingresos (Viver d´Emp.) 34,78 34,78
Altres ingressos diversos 74,66 74,66
diferencies arqueig + 431,53 431,53
Treballs realitzats per a l´immob.immat-Cal Molins 269.298,53 269.298,53
Excès provisions minoracions subv. 28.537,85 2.219,92 30.757,77
Interessos 563,20 563,20
TOTAL INGRESSOS: 8.475.935,61 215.930,12 226.178,86 23.570,22 115.662,77 272.961,02 269.936,39 9.600.174,99

DESPESES SP F H LL O C Diversos Consolidat
Compres 43.934,37 10.814,16 75.887,08 0,00 132.905,06 0,00 193.290,47 456.831,13
Devolucions de compres -11,06 -11,06
Rappels -232,35 -232,35
Lloguers 15.272,00 411,46 11.017,25 3.012,75 29.713,46
Reparacions i conservació 648,71 523,60 1.317,83 3.920,46 6.410,60
Serveis professionals 38.428,12 30.506,63 56.993,17 7.615,22 133.543,14
Primes d´assegurances 5.417,75 365,80 129,65 19,07 66,45 339,02 40,26 6.378,00
serveis bancaris 554,43 554,43
Publicitat 4.140,41 4.140,41
Altres serveis 3.905,21 14.293,45 18.198,66
Material oficina 21.798,61 1.576,51 772,20 1.268,65 4.183,46 29.599,43
Subscripcions 72,12 526,20 598,32
Desplaçaments 653,16 653,16
Despeses vàries 25.397,14 2.963,05 3.746,98 2.280,60 3.334,92 37.722,69
Bugaderia restaurant 4.663,16 4.663,16
Neteja restaurant 4.992,96 4.992,96
Altres tributs (Taxa 990) 380,24 380,24
Impost d´Activitats Econòmiques (IAE) 1.806,15 2.244,05 411,08 3.843,98 712,60 9.017,86
Taxa de Residus 609,22 609,22
Recurs Cameral Permanent 142,98 142,98 142,98 214,47 142,98 2,01 788,40
Llicències Urbanísitiques 163,22 163,22
Impost s/Const.Inst.i Obres 1.305,72 1.305,72
Ajustaments IVA-Prorrata definitiva 29.107,51 29.107,51
Sous i salaris 5.779.203,92 376.233,41 135.755,34 19.459,84 67.261,37 352.962,46 6.730.876,34
Seg.Social 1.515.580,81 116.331,45 38.817,74 6.221,59 22.213,18 103.525,60 1.802.690,36
Prevenció 26.558,82 1.793,25 635,57 93,50 325,74 1.661,93 31.068,80
Assegurança personal 3.213,75 216,99 76,91 11,31 39,42 201,10 3.759,48
Altres despeses socials 93.758,36 6.770,94 4.163,71 0,00 7.950,80 -39,31 112.604,50
Provisions subvencions 27.849,11 2.023,87 29.872,98
Reintegramen subvencions 25.652,53 25.652,53
diferencies arqueig - / altres pèrdues gestió 266,01 0,34 266,35
Despeses excepcionals 21.777,13 1.519,68 614,00 63,46 584,73 1.111,55 25.670,55
amortitzacions immaterial 1.804,10 111,80 1.915,90
amortitzacions material 1.318,86 130,26 1.228,57 2.480,11 5.157,80
Interessos deute préstec Aj.de Sabadell 5.604,77 5.604,77
Altres despeses financeres 784,30 784,30
TOTAL DESPESES: 7.648.244,35 551.478,90 273.269,81 25.868,77 245.117,25 537.137,51 269.936,39 9.551.052,97
Resultat 827.691,26 -335.548,78 -47.090,95 -2.298,55 -129.454,48 -264.176,49 0,00 49.122,02
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Les subvencions representen el 86,7% del total d’ingressos (ha crescut del 75,7% l’any 2008) i 
les vendes el 10,10% del total (20,45% l’any anterior). De les subvencions, les procedents de 
l’Ajuntament (ja siguin directament com a aportació pròpia o indirectes provinents d’una font 
supramunicipal) representen el 88,17% del total d’ingressos per subvencions (el 54,17% del 
total d’ingressos per subvencions era l’any 2008). Això ve donat per una banda per l’increment 
de subvencions procedents del pressupost propi de l’Ajuntament i derivat del pla de 
Contingències, però d’altre per les subvencions executades que d’altres anys es demanaven 
directament per part de la societat i que enguany s’han sol·licitat a través de l’Ajuntament de 
Sabadell. 
 
En l’activitat de consultoria, aquest any ha crescut quant a ingressos i despeses degut als 
estudis socioeconòmics desenvolupats per la societat i per la consolidació del projecte INICIA i 
ACCIO de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quan a les despeses diverses cal destacar principalment que l’increment vé donat per 
l’increment en la partida de personal dedicat a Can Molins (treballs realitzats per al propi 
immobilitzat). 
 

 
 
 
S’ha de destacar la disminució forta de les masses patrimonials corrents. Quan a l’actiu corrent 
pel fet ja reiterat que moltes de les subvencions ja no han estat demanades a administracions 
superiors per part de la societat sinó que han arribat de manera indirecta a través de 
l’Ajuntament. Aquest fet, afegit al cobrament d’algunes subvencions més antigues, han 
proporcionat major liquidesa per tal de rebaixar també el passiu corrent –principament la 
pòlissa de tresoreria que a 31/12/2009 es troba totalment liquidada-. 
 
Tot i que el fons de maniobra formal és elevat, s’ha de tenir en compta que bona part de l’Actiu 
Corrent ho és a llarg termini (subvencions pendents de rebre). Aquests crèdits a favor, donada  
la experiència, tenen un incert període de liquidació. Aquest fons de maniobra ha disminuït 
paulatinament de 3,127 milions d’euros l’any 2007 a 2,220 milions d’euros l’any 2008 i 1,692 
milions enguany. Això és degut al fet que l’any 2009 ha seguit la tendència que moltes de les 
subvencions del SOC no cobrades ja no hi figuren a l’actiu de la societat ja que venen de 
manera indirecta a través de l’Ajuntament. 

ANÀLISI PATRIMONIAL
€ de 2008 % € de 2009 % % variació

Actiu fixe no corrent 2.985.729,67 47,71% 3.849.147,55 61,49% 28,92%
Actiu corrent 3.271.762,20 52,29% 2.410.262,71 38,51% -26,33%
Total Actiu 6.257.491,87 100,00% 6.259.410,26 100,00% 0,03%

Fons Propis 736.235,58 11,77% 785.214,08 12,54% 6,65%
Exigible corrent 1.051.577,20 16,81% 717.443,22 11,46% -31,77%
Exigible no corrent 4.469.679,09 71,43% 4.756.752,96 75,99% 6,42%
Total Passiu 6.257.491,87 100,00% 6.259.410,26 100,00% 0,03%
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La liquiditat, que mesura la relació entre el disponible a tresoreria i l’exigible a curt és baix, i 
amb imports similars als de l’any anterior, degut a que les necessitats de tresoreria es calculen i 
fixen mensualment i coordinadament amb l’Ajuntament, i no hi han excedents de tresoreria. 
 
L’endeutament a curt fixa la relació entre l’exigible a curt i el no exigible (recursos propis) i ha 
disminuït molt  per la causa principal de la liquidació total del crèdit de tresoreria. 
 
L’autonomia financera estableix la relació de  recursos propis sobre la totalitat de recursos 
(Passiu). Cal destacar que una part important que composa la partida de l’exigible a llarg 
termini correspon a la cessió d’us de Can Molins. Si no tinguéssim en compta aquesta partida 
en ser exigible a la propietat, l’autonomia financera “ajustada” donaria un valor força més 
elevat. De tota manera, el rati és similar al de l’any 2008. 
 
El rati de solidesa formal (relació entre recursos propis i actiu fix) també està desvirtuat per la 
cessió d’us de Can Molins. Ha disminuït lleugerament al llarg dels anys del 0,31 al 0,28 l’any 
2007, al 0,25% al 2008 i al 0,20% enguany, i és que aquest rati s’espera que vagi disminuint 
paulatinament conforme l’edifici de Can Molins vagi adquirint la seva configuració definitiva. 
 
Igual passa amb els ratis de cobertura de passiu i de Endeutament a llarg. Tenint en compta els 
fets reiterats anteriorment, els ratis ajustats donarien un valor inferior. 
 
 

2. ESDEVENIMENTS IMPORTANTS PER A LA SOCIETAT OCORR EGUTS DESPRÉS 
DEL TANCAMENT DE L’EXERCICI 

 
 
No es detecta cap esdeveniment trascendental no explicat en els apartats posteriors. 
 
 

3. EVOLUCIÓ PREVISIBLE DE LA SOCIETAT 
 
Els plans de futur de la societat es basen en les següents línies de treball: 
 
Finalitzar la primera fase constructiva de Can Molins, futur centre que haurà de dotar Promoció 
Econòmica de més i de millors espais per  tal continuar donant un servei adaptat a les 
necessitats de les empreses i treballadors de la ciutat. La dotació prevista per l’any 2010 haurà 
de garantir la seva finalització. La dotació dels fons estatals (FEIL) per a la segona fase de Can 
Molins, farà que al llarg del 2010 es pugui disposar de l’equipament sencer a plena dedicació. 
 
Continuar impulsant els processos de concertació amb les entitats socioeconòmiques i amb les 
empreses, i en aquest sentit enfortir el nombre de convenis de col·laboració. 
 

ANÀLISI FINANCER
2008 2009

Anàlisi financer a c/t
Solvència 3,11 3,36
Liquiditat 0,17 0,15
Endeutament a curt 1,43 0,91

Anàlisi financer a l/t
Autonomia Financera 0,12 0,13
Solidesa 0,25 0,20
Cobertura del Passiu 8,5 7,97
Endeutament a llarc 6,07 6,06
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Impulsar les mesures que proposa el Pla d’Innovació en els clústers estratègics detectats,  com 
a elements de desenvolupament i millora de  la productivitat de la  indústria i la competitivitat 
del territori. 
 
Col·laborar en la definició del projecte constructiu del Centre d’Empreses de Can Roqueta, que 
en un futur haurà de substituir l’actual viver d’empreses i que la societat haurà d’explotar. 
 
Coordinar, estructurar i dimensionar l'actual organigrama i organització del Vapor llonch 
adequant els nostres serveis als canvis en la gestió de les Polítiques Actives d’Ocupació i als 
nous escenaris de crisi econòmica i de recessió. A aquest efecte, per l’any 2010 es preveu una 
intensificació en les polítiques socials de renda per part del SOC, i en aquest sentit un 
increment molt important en les subvencions adreçades a la contractació de persones en atur. 
 
Donar continuïtat al desenvolupament del pla de formació interna del personal, estructurat i 
planificat, ampliant la inversió en formació del capital humà, i continuar el procés posat en 
marxa l’any 2008 respecte a les sessions d’acollida per al personal d’oficina que s’incorpora al 
Vapor. 
 
Continuar integrant dintre de les activitats del nostre servei els principis fonamentals de la 
política de prevenció de riscos i salut laboral, compromisos que adquireix la entitat local per 
portar-les a terme. 
 
Posar en marxa el Pla d’Igualtat a l’empresa, que reculli tots els aspectes rellevants relatius a la 
igualtat de sexes i a la no discriminació en el treball. 
 
Continuar amb l’orientació dels nostres serveis cap a la gestió de qualitat com l'opció per 
avançar en la millora de la gestió pública, impulsant projectes que posin en valor la innovació 
tant respecte dels usuaris finals com de la metodologia interna de treball.  
 
Incrementar la eficiència de la nostra participació en projectes europeus i xarxes de cooperació 
i intercanvi d’experiències europees per a la dinamització econòmica del territori, identificant 
aquelles xarxes que ens proporcionin un major valor afegit i una millor sinèrgia amb les nostres 
activitats. 
 
Continuar impulsar la Responsabilitat Social des de diverses vessants, l’empresarial , amb la 
difusió d’eines i bones pràctiques entre el teixit empresarial del territori i al territori amb la 
col·laboració entre entitats i organismes públics del consorci. 
 
Incrementar i dinamitzar les activitats de formació continuada, a través dels agents socials i 
econòmics, per tal d'adequar els treballadors als canvis en els processos productius i de gestió 
que afecten al seu lloc de treball. 
 
Ampliar la nostra oferta formativa professionalitzadora amb projectes d’e-learning /formació a 
distància, potenciant l’espai formatiu en TIC OMNIA. 
 
Mantenir i consolidar el servei de mainaderes com a projecte de RSC que ofereix l’atenció dels 
fills dels usuaris/es del Servei de Promoció Econòmica durant la realització de les diferents 
activitats formatives i/o laborals. 
 
Incrementar el suport als centres educatius en la seva funció d'orientació professional de 
l'alumnat, desenvolupant  accions i estratègies que afavoreixin l'ajust de la formació amb la 
demanda laboral i comptant amb la col·laboració dels agents econòmics i socials. Mantenir el 
Pla de Joves a la Feina. 
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4. ACTIVITATS EN MATÈRIA D’INVESTIGACIÓ I DESENVOLU PAMENT 
 

No es detecta la realització d’activitats en temes de investigació i desenvolupament, ni tampoc 
es té previsió de realització en el futur. 
 

5. ADQUISICIONS D’ACCIONS PRÒPIES 
 

Actuació no realitzada 
 

6. DESCRIPCIÓ DE RISCOS I INCERTESES ALS QUE S’ENFR ONTA LA SOCIETAT 
 
Atesa la dependència de la societat respecte a les subvencions externes, a l’igual que en anys 
anteriors, la principal incertesa detectada és la evolució dels fons europeus destinats a la 
realització de programes públics de foment de l’ocupació per al proper període de programació. 
La previsió és de disminució d’aquests fons, però encara no es coneix definitivament ni la 
quantia ni la distribució d’aquesta reducció. 
 
 

7. UTILITZACIÓ DELS INSTRUMENTS FINANCERS 
 
El capital social importa un total de 30.050,00 € 
 
Les reserves abans del tancament de l’exercici ascendeixen a: 
 
Reserva Legal       49.743,25 € 
Reserva Voluntària   656.442,33€ 
 
A 31 de desembre de 2009 tenim concedida pòlissa de tresoreria de l’Ajuntament de Sabadell 
per import de 600.000 € que s’ha liquidat en la seva totalitat. El venciment és 27/12/2010 amb 
un interès del euríbor 3 mesos més un diferencial del 0,42% que ha de fer-se efectiu 
trimestralment. 
 
Per tant concloem que l’instrument financer utilitzat correspon únicament a fons que provenen 
del propietari de la societat dels quals són fons propis la seva totalitat (grup 1 PGC). 
 
El principal risc que segueix patint la societat és financer, ja que de les partides de l’Actiu 
Corrent (com hem vist en l’apartat específic) una bona part són deutes d’administracions 
superiors amb una data de liquidació incerta. 
 
 
A Sabadell a 23 de Març de 2010, queda formulat pel Consell d’administració l’Informe de 
Gestió de Promoció Econòmica de Sabadell, S.L., corresponent a l'exercici 2009, i numerat 
correlativament de l’1 al 12. 
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