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Mesa d’Ocupació 

 

A Castellar del Vallès, el 19 de juliol de 2017, essent les 19:00 hores, sota la 

presidència del Sr. Joan Creus i Oliveras, vicepresident de la Mesa d’Ocupació, es 

reuneixen els membres següents que integren la Mesa. 

 

- Regidor comissionat del projecte Castellar 20/20, Sr. Joan Creus Oliveras, que 

actua com a president, tal com estableix el títol II, article 7, apartat 1 del 

Reglament de funcionament de la Mesa per a l’ocupació i la promoció econòmica 

de Castellar del Vallès. 

- Regidora d’Educació, Formació i Ocupació: M. Antònia Puig 

- Regidora de Dinamització Econòmica: Anna Marmol  

- Tècnic municipal: Àlex Portolés 

- Representants de Decidim Castellar: Ita Espinosa i Pilar Pineda 

- Representant d’ERC: Ferran Rebollo 

- Representant de Ciutadans: Josep Rosales 

- Representant del Consell Comarcal: Teresa Zamora 

- Enginyera d’activitats: Elisabet de la Rosa (ponent) 

- Arquitecte tècnic: Jaume Ávalos (ponent) 

- Secretària per delegació: Carme Guirao 

 

Ordre del dia: 

 

1) Geoportal 

 

2) Pla Estratègic Castellar 20/20 (Àmbit Econòmic): Participació fase de 

diagnosi. Dades quantitatives i qualitatives 

3) Informació de les comissions de treball Mesa Ocupació 

 

Economia, sectors estratègics i polígons 

Formació  

Seguiment de subvencions  

 

4) Dades mercat de treball 

 

 Contractació 

 Subvencions 

Formació 

Dades Servei Local Ocupació 

 

5) Aprovació acta plenari 23 novembre 2016 

 

6) Precs i preguntes 

 

 

La Sra. Maria Antònia Puig, regidora d’Educació, Formació i Ocupació dona 

la benvinguda a  les persones assistents, explica l’ordre del dia i dona pas a 

l’aprovació de l’acta de la reunió plenària anterior (23 de novembre de 2016). 

 

El Sr. Jaume Ávalos, arquitecte tècnic municipal, realitza la presentació del 

Geoportal, concretament la part de polígons industrials, i explica que actualment 

s’està treballant en un mapa comercial. 
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Les dades provenen del creuament entre la base de dades del Consell Comarcal del 

Vallès Occidental i la base de dades d’activitats municipal i remarca la idea que 

Geoportal necessita actualització contínua. 

 

Es debat al voltant de les naus buides i la pertinença o no d’incloure les dades de 

contacte de la immobiliària que gestiona la venda o lloguer. Es conclou que 

aquestes dades no sempre estan actualitzades i que oferir aquest tipus d’informació 

no forma part dels objectius del projecte. 

 

També s’explica que existeix una pla director de mobilitat que no es plasma a 

Geoportal perquè és un estudi, no una realitat actual. 

 

La Sra. Elisabet de la Rosa, enginyera d’activitats, parla d’Economia Social i 

Solidària.  

 

La Xarxa de Municipis per a l’Economia Social i Solidària va ser constituïda el passat 

17 de maig de 2017. Està formada per una comissió executiva i una comissió 

tècnica, i aquesta última es divideix en dos grups de treball. 

 

Actualment l’Ajuntament de Castellar del Vallès col·labora amb el Teler Cooperatiu i 

els primers objectius d’aquesta col·laboració són identificar totes les iniciatives 

d’Economia Social i Solidària i crear un mapa i publicar-lo, fins i tot a Geoportal. 

 

La Sra. Carme Guirao explica el resum de les diferents comissions de treball i les 

dades de mercat de treball:  

 

Comissió d’economia, sectors estratègics i polígons 

 

Es parla de l’evolució del nombre d’empreses, persones assalariades i autònomes.   

 

Comissió de formació 

 

- El CFGS de Paisatgisme i medi rural començarà a impartir-se el curs 2017-18. 

 

- Cursos FOAP. Un total de sis cursos, la major part dels quals han finalitzat el 

juny de 2017. 

 

- MetallVallès. Un total de cinc cursos. 

 

- Programes comarcals: Joves per l’ocupació, Digital@Green Skills Vallès i 30 

plus. 

 

- Taller d’autoconeixement per a un millor posicionament professional. 20 h de 

durada. 

 

- Formació contínua. Diferents tallers d’entre 4 i 20 hores de durada. 

 

- Emprenedoria al sector primari. Mòdul de sensibilització a la creació d’empresa a 

estudiants dels cicles formatius de la branca agrària. 

 

- Formació al llarg de la vida. 41 cursos realitzats a El Mirador. 

 

- Formació per al personal municipal. 59 cursos de diferents especialitats. 
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Es parla al voltant de la prospecció i el seu paper en la captació de la demanda 

formativa de les empreses. 

 

També es pregunta per l’avaluació dels cursos FOAP i es demanen altres dades 

d’eficàcia de la formació a banda de l’índex d’insercions. 

 

Respecte el Consell FPO de la conca del Ripoll i la riera de Caldes s’explica que 

pretén unificar criteris per a homogeneïtzar l’oferta formativa del territori i que 

s’han realitzat diferents reunions des de la seva constitució. 

 

Comissió de seguiment de subvencions 

 

Imports concedits durant l’any 2016: 

 

Subvenció a la contractació: 13.431,60 € 

Exempció de la taxa d’activitats: 44.007 € 

Subvenció a la creació d’empreses: 31.500 € (import previst) 

 

Dades de mercat de treball a Castellar del Vallès 

 

- Taxa d’atur del 10,87 (maig 2017) 

 

- Població activa registrada  

11.196 persones (primer trimestre 2017)  

10.982 persones (primer trimestre 2016) 

 

Dades del Servei Local d’Ocupació 

 

- Nombre de persones donades d’alta al SLO 

147 persones (primer semestre 2017) 

159 persones (primer semestre 2016) 

 

Nivell acadèmic 

 

Aproximadament un 20% de les persones donades d’alta el primer semestre de 

2017 presenten un nivell formatiu de graduat en secundària o equivalent, mentre 

que el 39% han cursat formació professional, batxillerat o equivalent. 

 

Ofertes 

 

- Nombre d’ofertes 

130 (primer semestre 2017) 

96 (primer semestre 2016) 

 

- Nombre de llocs de treball coberts 

63 (primer semestre 2017) 

55 (primer semestre 2016) 

 

Prestacions 

 

El mes de maig de 2017 el 56% de les persones en atur reben algun tipus de 

prestació. 
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I sense més assumptes a tractar,  s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present 

acta. 

 

 

Vist i plau 

EL VICEPRESIDENT,      EL SECRETARI, 
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