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1) Organització Cartipàs Municipal en matèria de desenvolupament econòmic

2) Fase inicial del Pla Estratègic Castellar 20/20: Treball col·laboratiu en 20 
àrees estratègiques visualitzant i construint el Castellar de la dècada dels 
20.

ORDRE DEL DIA

Ordre del dia

20.

3) Proposta de modificació de l’article 4 del reglament. Composició

4) Creació comissions de treball Mesa Ocupació i designació dels i les 
integrants de les diferents comissions

5) Iniciatives municipals vinculades al desenvolupament econòmic

6) Precs i preguntes



Cartipàs Municipal 2015/2019



Com s’anomenarà? Com l’anomenarem? 
Possibles solucions a desenvolupar

Pla Estratègic Castellar 20/20 I

Treball col·laboratiu en les àrees més estratègiques 
visualitzant i construint el Castellar de la dècada dels 20.



Agents implicats

• Veïns i veïnes (ciutadania)
• Entitats, Agrupacions, Associacions…
• Meses i Consells existents: (Ex. Consell Escolar Municipal, Mesa   
Ocupació, Consell Comunicació, Consell Infants, Experiència del POUM…)
• Grups Polítics
• Administració local / Govern municipal / Comunicació

Funcionament

Pla Estratègic Castellar 20/20 II

Funcionament

Importància vital en el disseny:
• Participació
• Comunicació
• Dinamització econòmica i cultural

Necessitat de totes les àrees de l’Ajuntament, dels agents socials, de la 
ciutadania

Cal explorar mecanismes d’expressió d’idees, repositori de propostes, 
dinamització de la participació…



L’essència del projecte

La proposta de projecte que aquest document presenta té per objectiu 
generar una anàlisi reflexiva sobre la situació actual de Castellar del Vallès 
i el seu entorn: “on ens trobem?”, que serveixi per reflexionar i definir 
quina estratègia de ciutat volem: “on ens agradaria estar?”.

Les anàlisis i processos de deliberació col·lectiva ens ajuden a dissenyar les 
línies mestres i les actuacions que ens permetran anar en la direcció 
adequada. En aquest sentit és vital conèixer l’entorn i l’àrea 

Pla Estratègic Castellar 20/20 III

adequada. En aquest sentit és vital conèixer l’entorn i l’àrea 
d’influència d’actuació del Pla Estratègic.

L’èxit d’un planejament com aquest rau, doncs, en ser capaços de donar 
resposta a tres interrogants bàsics:

- On ens trobem? DIAGNOSI
- On voldríem estar? ESBORRANY INICIAL DE PLA ESTRATÈGIC
- Com hi arribarem? PLA ESTRATÈGIC DE CASTELLAR DEL VALLÈS



Resultats esperats

Del Pla Estratègic de Castellar del Vallès n' extraurem una orientació, una 
guia i un espai de col·laboració que promogui compromisos i sinergies pel 
que fa al desenvolupament d’un full de ruta compartit per al municipi.

En aquest sentit s’espera:

Pla Estratègic Castellar 20/20 IV

- Adaptar i focalitzar les actuacions en funció del model de ciutat i entorn 
que volem
- Estimular la cooperació supramunicipal
- Alinear el territori al voltant d’objectius i enfocaments comuns
- Animar la cultura participativa i de treball en xarxa
- Sistematitzar i enriquir el procés de presa de decisions
- Concentrar i optimitzar recursos i sinergies
- Establir sistemes de control, seguiment i avaluació



Proposta de modificació de l’article 4 del reglament

Reglament de funcionament de la Mesa per a 
l’Ocupació i la Promoció Econòmica de Castellar 
del Vallès



Creació comissions de treball Mesa Ocupació I  

Propostes de contingut de les comissions

-Potenciar les diferents àrees comercials del municipi.

 - Consolidar i ampliar  els eixos comercials principals mitjançant la pacificació del 
trànsit i el foment dels espais per a vianants. 

 - Redefinir els usos comercials permesos al casc urbà amb l'objectiu de potenciar-ne 
l'activitat. 

 - D acord amb el cens actualitzat d‘empreses, comerços i locals buits, que està en 
procés de recollida d’ informació, es prendran les mesures que millor resposta donin a procés de recollida d’ informació, es prendran les mesures que millor resposta donin a 
les necessitats comercials del municipi.

 - Impulsar el Mercat Municipal perquè actuï com a motor d ’atracció comercial de la 
zona centre.

 - Continuar donant suport a totes les iniciatives que dinamitzin l ’activitat comercial del 
municipi.



Creació comissions de treball Mesa Ocupació II  

Propostes de contingut de les comissions

 

- Donar suport a l associacionisme amb especial èmfasi en els temes de formació i 
assessorament al funcionament empresarial i comercial. També continuarem col laborant 
en l   organització de les Trobades dAssociacionisme de Polígons dActivitat Econòmica a 
nivell de Catalunya.

 - Seguir apostant pel Centre de Serveis i El Mirador, com a espais de suport a la creació 
d empreses.

 - Continuar vinculant les tecnologies de la informació i la comunicació  amb la creació de 
joves empreses al Centre de Serveis i a El Mirador.

 - Reforçar els serveis d'assessorament d empreses en qualsevol àmbit (estratègic, 
financer, laboral, comercial i màrqueting, internacionalització, innovació...).

 - Tancar el mapa industrial de Castellar i afavorirem la instal lació d'empreses amb valor 
afegit.

 - Analitzar i executar les millores necessàries als nostres Polígons d Activitat Econòmica 
(seguretat, enllumenat, senyalització...).

 - Potenciar el Servei de Creació d'Empreses i organitzarem cursos de formació per a 
empresaris novells i nous emprenedors, així com el servei de cotreball.

 - Continuar oferint suport a les empreses mitjançant Subvencions per a la contractació 
de persones desocupades.



Creació comissions de treball Mesa Ocupació III  

Propostes de contingut de les comissions

 

‒Seguir ampliant l  oferta de Formació per a l’Ocupació.

‒  Continuar  apostant pels Plans dOcupació Locals que aportin valor formatiu afegit, i que 
serveixin per donar oportunitats i serveis a la ciutadania.

‒ Programar  conjuntament amb sindicats, patronals i associacions un major nombre de cursos de 
Formació Contínua per a professionals.

‒ Vincular la formació professionalitzadora a programes de qualificació professional mitjançant els 
canals establerts per la Generalitat de Catalunya.

‒ Potenciar  els tallers de recerca de feina i d'altres accions personalitzades i en grup per a donar ‒ Potenciar  els tallers de recerca de feina i d'altres accions personalitzades i en grup per a donar 
suport a les persones en situació d'atur.

‒  Continuar apostant per la prospecció dempreses com a mitjà per aconseguir captar ofertes del 
municipi i donar suport a les empreses en els processos de selecció.

‒ Crear  sinèrgies dins el territori que potenciïn la recuperació del sector productiu dins el nostre 
municipi, enllaçant amb els pols industrials de la B-30 i la B-40.

‒ Participar  en el disseny i el seguiment de noves accions dins el Pla d'Innovació de la Conca del 
Ripoll i el Consell Comarcal del Vallès Occidental.

‒  Fomentar l'emprenedoria en àmbits educatius, collaborant amb els centres per difondre i 
promocionar la cultura emprenedora. Ampliar les experiències realitzades als Instituts a altres 
nivells educatius.

‒ Concurs d'idees que potenciï l'activitat econòmica del territori, aprofitant infraestructures 
existents. Eina que conjuga foment, difusió, sensibilització i formació.



Creació comissions de treball Mesa Ocupació IV  

Propostes

- Comissió de Formació (FP, Formació Dual, Formació Contínua...)

- Comissió Ocupació (Seguiment i Proposta Iniciatives Municipals)

- Comissió Foment Economia Social i Cooperativa

- ...



Indicadors econòmics I (Font: Departament Empresa i Ocupació)



Indicadors econòmics II (Font: Departament Empresa i Ocupació)



Indicadors econòmics III (Font: Departament Empresa i Ocupació)



Indicadors econòmics IV (Font: Ajuntament de Castellar del Vallès)

http://www.castellarvalles.cat/26428/descriptiu/-418/

Març 2015

EMPRESES PER SECTORS

Agricultura 2

Indústria 207

Construcció 75

Serveis 410

TOTAL 694



Data inicial: 01/01/2015

Data final: 09/07/2015

Període: Trimestre

Municipi / Servei:

Castellar del Vallès / 
DPEIO de 
l'Ajuntament de 
Castellar del Vallès

Llocs Llocs 

Dades intermediació laboral –
Ofertes primer semestre 15

Indicadors intermediació laboral I

Període
Ofertes 

Rebudes

Llocs 
treb. 

ofertats

Llocs 
Treball
coberts

Contactats/a
des

Enviats/a
des

2015 trim 3 13 13 12 92.31% 83 60

2015 trim 2 66 63 33 52.38% 629 389

2015 trim 1 67 95 73 76.84% 792 554

TOTAL 146 171 118 69.01% 1504 1003



Data Inicial: 01/01/2014

Data Final: 09/07/2014

Període: Trimestre

Municipi / Servei: Castellar del Vallès / DPEIO de l'Ajuntament de Castellar del Vallès

Llocs 

Indicadors intermediació laboral II

Període
Of. 

rebudes

Llocs 
treb. 

ofertats
Llocs treb. 

coberts
Contactats/

ades
Enviats/

ades

2014 trim 3 10 7 3 42.86% 65 42

2014 trim 2 51 60 36 60.00% 832 484

2014 trim 1 34 42 31 73.81% 614 413

TOTAL 95 109 70 64.22% 1511 939



Municipi / Servei: Castellar del Vallès

Nombre d'altes Inicial: 01/01/2015 Final: 09/07/2015

Període Nombre d'altes % total

2015 trim 1 104 57.14%

Indicadors intermediació laboral III

2015 trim 1 104 57.14%

2015 trim 2 72 39.56%

2015 trim 3 6 3.30%

TOTAL 182 100.00%



Municipi / Servei: Castellar del Vallès / DPEIO de l'Ajuntament de Castellar del Vallès
Nombre d'altes Inicial: 01/01/2015 Final: 09/07/2015

Homes Nombre d'altes % total
menors de 20 anys 21 21.88%

entre 20 i 29 anys 15 15.63%

entre 30 i 39 anys 18 18.75%

entre 40 i 49 anys 27 28.13%

majors de 49 anys 15 15.63%

Indicadors intermediació laboral IV

majors de 49 anys 15 15.63%

Total Homes 96 100.00%

Dones Nombre d'altes % total
menors de 20 anys 13 15.12%

entre 20 i 29 anys 20 23.26%

entre 30 i 39 anys 16 18.60%

entre 40 i 49 anys 20 23.26%

majors de 49 anys 17 19.77%

Total Dones 86 100.00%



Municipi / Servei: Castellar del Vallès

Nombre d'altes Inicial: 01/01/2015 Final: 09/07/2015

prestació Nombre d'altes % total
Contributiva 20 10.99%

Subsidi 6 3.30%

PIRMI 1 0.55%

PNC (no contributiva) 1 0.55%

Indicadors intermediació laboral V

PNC (no contributiva) 1 0.55%

Altres 1 0.55%

Total demandants perceptors de 
prestacions 29 15.93%
Total demandants inscrits al SOC 111 60.99%
TOTAL demandants registrats/ades 182 100.00%



Iniciatives municipals vinculades al desenvolupament econòmic I

http://www.castellarvalles.cat/34187/descriptiu/-597/



Iniciatives municipals vinculades al desenvolupament econòmic II



Iniciatives municipals vinculades al desenvolupament econòmic III

Acció: subvencions a la contractació

Sol·licitud subvencions per a la contractació de persones desocupades

https://seu.castellarvalles.cat/33033/tramit/269/

Sol·licitud de subvenció universal a la que hi podran optar totes 
les empreses, amb centre de treball a Castellar del Vallès, que 
acompleixin els requisits sol·licitats i que vol incentivar la 
contractació i sobretot el perllongament d’aquestes contractació i sobretot el perllongament d’aquestes 
contractacions.

Amb data 9 de juliol de 2015, 28 empreses han realitzat la 
sol·licitud, cosa que implica 37 contractes amb possibilitat de 
demanar subvenció.



Iniciatives municipals vinculades al desenvolupament econòmic IV

Acció: exempció taxa d’activitats empreses

http://www.castellarvalles.cat/34187/descriptiu/-597/

ANY
IMPORT TOTAL 
EXEMPCIONS

NÚMERO 
TRÀMITS

2012 40.374 € 97

2013 43.056 € 109

2014 36.333 € 75

Gener – juny 2015 30.819 € 49



Noves iniciatives municipals vinculades al desenvolupament econòmic

- Consolidar el programa d’ ajuda a la contractació i a la creació 
d ’empreses, finançant amb 1.500€          l’inici de noves activitats 
empresarials, prèvia aprovació del pla d empresa pels serveis municipals.

Noves iniciatives 2016

- Donar un pas més en la promoció de l ’autoocupació obrint una línia de 
subvenció pel finançament de la quota d    ’autònoms que garanteixi la 
gratuïtat durant el primer any d    ’activitat.


