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PLA PER A LA MILLORA DE LA
COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I
L’OCUPACIÓ 2012 – 2013

Un repte pels actors públics i privats al
Vallès Occidental promogut per Copevo

PRESENTACIÓ

En el marc del Pla estratègic Vallès Avança 2008-2013 es determina que les entitats
consorciades desenvoluparan plans d’actuació específics de caràcter bianual amb els
desplegament de programes i accions concretes.

El document que es presenta a continuació compren el conjunt d’informació elaborada
pel pla d’acció 2012-2013, denominat Pla per a la millora de la competitivitat
empresarial i l’ocupació 2012-2013. Un repte pels actors públics i privats al Vallès
Occidental promogut per Copevo, realitzat durant el primer trimestre del 2012.

Els seus continguts projecten les propostes i conclusions més destacades recollides,
principalment, a l’espai de participació territorial Fòrum Vallès Emprèn i als seminaris
de treball tècnics i polítics de les entitats consorciades. En darrer terme, és fruït també
del treball realitzat pels serveis tècnics de Copevo i entitats consorciades, i d’una
primera validació política com a proposta de bases.

El pla i les seves propostes s’alienen i tenen de referència els dos plans catalans
d’intervenció, com a requisit necessari per compartir i concertar la programació i
execució de les politiques públiques en aquest àmbit. Aquests són: el Pla d’Actuacions
Industrials i Empresarials 2012-2014 i el Pla de Desenvolupament de Polítiques Actives
d’Ocupació 2012-2013.

Així doncs, els objectius prioritaris territorials seleccionats i els impactes que s’hi
plantegen es configuren i s’aborden pel conjunt de la comarca i no únicament des de la
intervenció de les entitats consorciades. La cooperació i treball conjunt amb els agents
claus del territori i d’àmbit superior són un element indispensable per una bona
implementació i eficiència del pla.

Finalment, i en paral·lel a les propostes específiques del pla, es creu oportú i necessari,
endegar noves formes de cooperació entre les diferents administracions que
garanteixin una major planificació, coordinació i impacte del conjunt dels programes i
serveis de promoció econòmica i ocupació que es posen a disposició del territori.

Abril de 2012, Vallès Occidental
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DESCRIPCIÓ DEL PLA
 MARC DE REFERÈNCIA
Per a la proposta d’elaboració del pla s’han tingut en compte alguns dels elements
generals més influents, com els grans documents de política general aprovats pel
Govern de la Generalitat, i altres de més específics, com l’experiència de les entitats
membres del Copevo o el paper que pot jugar la nostra comarca en la recuperació de
l’economia catalana.
Els grans documents de política general
Hi ha tres documents generals que establiran el decurs del període en el que
s’emmarca el pla d’acció 2012-2013, com són:
-

L’Estratègia Europea 2020
L’Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2012-2020 i el Pla de Desenvolupament
de Polítiques Actives Ocupació (PDPAO) 2012-2013
El Pla d’Actuacions Industrials i Empresarials 2012-2014 (PAIE)

L’Estratègia Europea 2020 planteja un seguit de reptes socioeconòmics a assolir pel
conjunt de la Unió Europea que són el full de ruta dels diferents programes marc i, per
tant, dels corresponents programes nacionals i operatius.
Com es pot veure a la taula següent, a partir dels indicadors que planteja assolir
l’estratègia 2020, s’ha elaborat una estimació per a la comarca del Vallès Occidental en
base al valor actual i l’horitzó (objectiu) a aconseguir pel 2020. El repte estratègic
corresponen a la distància entre la situació actual i la desitjable.

Taula 1 : Estimació del repte estratègic al Vallès Occidental dels indicadors de l’Estratègia Europea 2020

Indicador

Horitzó 2020
aplicat avui

Valor actual

Repte Estratègic
(distància avui)

425.942

375.603

+ 65.206 ocupats

667 Meuros

374 Meuros

+ 293 Meuros

72,1 GWh

1,7 GWh

+ 70,4 GWh

Reducció per sota el 10%
abandonament escolar

8.343

19.189

- 10.846 joves
sense GS

80%+ 30-34 anys educació postobligatòria

68.420

62.434

+ 5.987

Reducció pobresa i risc d’exclusió

132.315

176.419

- 44.105

75% 20-64 anys ocupats
3% PIB R+D
20% energia fonts renovables
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Els reptes estratègics són un punt de partida per demostrar que el territori, més enllà
del propi pla, té encara una tasca molt important i un llarg recorregut en tots els
àmbits (ocupació, formació, pobresa, energia renovables,...) per assolir els indicadors
de l’Estratègia Europea d’aquí a vuit anys.
La taula que es presenta a continuació pretén situar quines són les estratègies
territorials d’intervenció per assolir els objectius estratègics de l’Estratègia Europea
2020.
Taula 2 :Estratègies prioritàries per assolir els objectius estratègics EU 2020

Indicador

75% 20-64 anys ocupats

3% PIB R+D
20% energia fonts renovables
Reducció per sota el 10%
abandonament escolar

Repte Estratègic
(distància avui)
+ 65.206 ocupats

+ 293 Meuros
+ 70,4 GWh
- 10.846 joves sense GS

Àmbits d’intervenció prioritaris des
del territori
Internacionalització i finançament
Qualitat i serveis de localització
Cooperació empresarial
Sectors emergents amb impacte en l’ocupació
Suport a l’emprenedoria
Millora instruments mercat de treball
Relació empreses i centres de coneixement
Clústers d’innovació
Sectors emergents relacionats amb ER
Reciclatge professional
Dispositius de detecció
Iniciació professional i combinació escola-treball

80%+ 30-34 anys educació
post-obligatòria

+ 5.987

Formació professional
Competències ocupacionals claus
Convalidació experiència professional

Reducció pobresa i risc
d’exclusió

- 44.105

Millora ocupabilitat aturats
Atenció col·lectius en risc d’exclusió
Atenció territoris i àrees urbanes concentració desocupats

D’altra banda, també s’han identificat les mesures i actuacions del Govern de
Catalunya que més encaixen en els objectius territorials del nou pla. Per aquesta anàlisi
s’ha cregut convenient elaborar un apartat específic que relaciona cadascun dels
objectius prioritaris amb els documents de política general aprovats des del SOC
(Servei d’Ocupació de Catalunya) i Acc10, com les dues entitats de referència en temes
de competitivitat empresarial i ocupació.
L’experiència territorial de les entitats
Les propostes que es plantegen parteixen i projecten l’experiència del Copevo i les
seves entitats membres en relació a:
-

Les polítiques d’ocupació i el mercat de treball
El suport al desenvolupament de l’activitat empresarial
La promoció del territori i sòl industrial
La relació amb altres actors del territori, a partir dels Projectes Rellevants,
Fòrum Vallès Emprèn,...
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A l’annex II es presenta de forma detallada l’activitat desenvolupada per Copevo i les
seves entitats membres, des de la seva constitució al juliol del 2006, i es detallen les
actuacions desenvolupades en cadascun dels plans d’acció que conformen el Pla
Estratègic Vallès Avança 2008-2013.

La comarca, un territori clau pel desenvolupament del país
Es parteix del fet que el Vallès Occidental és un territori clau per a la intervenció en el
desenvolupament econòmic i l’ocupació a Catalunya, ja que si bé la crisi ha afectat més
greument a la comarca del Vallès Occidental, la represa també pot ser més ràpida.
Com es pot veure al gràfic següent, la comarca del Vallès Occidental representa el 11%
del PIB i 13% dels desocupats de Catalunya.

D’altra banda, es constaten dos elements respecte a la població i la desocupació:
-

Augmenta el pes de la població potencialment activa sobre Catalunya per la
seva centralitat demogràfica, arribant al 11,9%

-

Disminueix el pes sobre la desocupació a Catalunya per una millor inserció en la
regió metropolitana, arribant al 13%

Gràfic 1: Situació del Vallès Occidental respecte a Catalunya en el període 2005-2011
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A l’annex I es presenta de forma més detallada els elements claus de la relació
comarca i Catalunya en el nou cicle econòmic, i el paper que el Vallès Occidental pot
realitzar en la recuperació del país. S’identifiquen més d’una vintena de projectes
rellevants i es detallen les conclusions i propostes del Fòrum Vallès Emprèn.
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També s’aporta informació sobre la situació socioeconòmica actual de la comarca amb
dades a 31 de desembre del 2011 (flaixsocioeconòmic) i l’atur al mes de març del 2012
(infoatur), tal i com es resumeix a continuació.
Resum de la situació socioeconòmica a la comarca
-

L’any 2011 manté la tendència negativa de l’economia. Per intensitat es situa
per sota del bienni 2008-2009 i per sobre de l’any 2010.

-

Es destrueixen el triple de llocs de treball que l’any 2010, 10.107 respecte
4.274. En relació a la destrucció d’empreses en disminueix el ritme, 483
respecte 703.

-

Per grans sectors, únicament el comerç té una variació anual positiva, 1.367
llocs de treball respecte el 2010, gràcies a la bona evolució del quart trimestre.
Segueix la caiguda de la construcció amb una variació interanual del -15%, tant
de llocs de treball com d’empreses.

-

Només quatre de divuit sectors econòmics guanyen llocs de treball respecte
l’any 2010: automoció (192), educació i recerca (704), serveis socials (395) i
especialment el comerç, hostaleria i turisme (1.323).

-

Després d’uns anys de creixement, l’administració pública tanca el 2011 amb
una reducció de 1.000 llocs de treball respecte el 2010.

-

El ritme de contractació a llarg del 2011 és molt similar al 2010 menys el quart
trimestre de l’any, més negatiu que el de l’any anterior.

-

Es redueixen el total d’ERO autoritzats i el volum de treballadors afectats,
especialment els afectats per rescissió contractual.

-

Continua l’augment gradual dels desocupats; al mes de març del 2012 es van
registrar un total de 82.960, 3.342 persones més que l’any anterior. Amb una
taxa d’atur estimada del 17,3%, superior en 1,3 punts a la catalana.

-

Es consolida la concentració de desocupats de llarga durada (més d’un any
registrats) al voltant del 38% del total.
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 CRITERIS D’ELABORACIÓ DEL PLA 2012-2013
Abans d’entrar en el detall dels objectius territorials que es proposen és important
tenir present els criteris més importants que s’han tingut en compte en l’elaboració
d’aquest pla bianual, i que són diferents del dos anteriors que fins ara s’havien
elaborat, ja que planteja un nou enfocament metodològic i de treball:
-

No es tracta d’un recull de tot el que es fa ni el que es pot fer a la comarca pel
desenvolupament econòmic i l’ocupació, sinó d’aquells propòsits que
constitueixen les seves prioritats per treballar amb una nova metodologia pels
propers dos anys.

-

Es formula per donar un salt endavant en la coordinació i cooperació de les
accions del Govern al territori i de l’eficàcia i eficiència de les actuacions dels
actors comarcals.

-

Parteix del fet que convé una alineació més gran i una cooperació efectiva dels
diversos actors en relació a aspectes prioritaris per assolir impactes rellevants.

-

Es planteja amb objectius específics i concrets en el període, amb resultats
mesurables.

-

Cerca una millor eficàcia i eficiència de programes i recursos en curs o
disponibles. No és un programa a part per bé que pot tenir objectius i operativa
singulars.

-

Estableix un sistema de seguiment i monitorització de les accions.

-

Es vol fer operatiu mitjançant un acord entre el Departament d’Empresa i
Ocupació i el Copevo, que actua de promotor i coordinador.

-

Cadascun dels objectius que es preveuen són executats per membres de
Copevo referents del territori amb la participació oberta a entitats i institucions
més enllà dels consorciats.

Algunes actuacions plantejades al pla impliquen la interrelació amb altres àrees
municipals com educació o serveis socials (pels objectius relacionats amb les
persones), o urbanisme i territori (pels objectius relacionats amb les empreses i la
promoció del territori). De manera que es proposa la coordinació i treball amb
aquestes àrees amb els ens locals i també amb el govern de la Generalitat.
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 ELS 10 OBJECTIUS TERRITORIALS PRIORITARIS
A continuació es presenten els 10 objectius que es consideren prioritaris de
desenvolupar a la comarca del Vallès Occidental de forma coordinada durant el proper
bienni i, posteriorment, es detallen els seus objectius operatius, els impactes, les
accions i les institucions participants.
A les fitxes individuals de cada objectiu, que es presenten en el segon apartat d’aquest
document, es pot obtenir informació més detallada de l’estratègia general i territorial,
o de la metodologia elaborada per dimensionar els impactes i l’aproximació al seu
pressupost.
Cal destacar que, les variables d’operativa i d’impacte són les que permeten
quantificar l’abast pressupostari de cadascun dels objectius prioritaris, de manera que
la seva modificació comportaria una variació del cost de la seva actuació i dels resultats
previstos.

Els 10 objectius territorials prioritaris
1.

Promoure el sòl industrial vacant, la localització d’activitats i el posicionament
territorial
2. Millorar la presència exterior de les pimes industrials
3. Fomentar i donar suport als emprenedors i la consolidació inicial de noves
empreses
4. Afavorir projectes innovadors i de cooperació entre les empreses
5. Augmentar la relació entre les empreses i el sistema territorial d’innovació
6. Orientar el reciclatge professional vers sectors estratègics
7. Prevenir l’abandonament escolar prematur i prioritzar la inserció laboral dels
joves
8. Desenvolupar les competències professionals de les persones treballadores en
situació d’atur amb baixa ocupabilitat i millorar la seva acreditació professional
9. Garantir els serveis d’intermediació laboral a les persones desocupades en
situació d’atur
10. Actuar intensivament en els barris i municipis amb més alta taxa d’atur
Els primers cinc objectius estan més dirigits a actuacions amb les empreses, i per tant a la
creació de llocs de treball, a partir de tres premisses: el naixement de noves empreses, el
creixement de les ja existents i l’atracció de noves empreses en el territori.
A partir del sisè objectiu, les actuacions estan més lligades a la millora de l’ocupabilitat del
capital humà, que s’ha de preparar i qualificar per cobrir els llocs de treball existents a la
comarca.
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1. Promoure el sòl industrial vacant, la localització d’activitats i el
posicionament territorial
Objectiu(s) operatiu(s)

Accions

Reducció de sòl vacant en un 10%,
- Promoció del territori i de l'oferta de sòl i
aproximadament 22,7 Ha. de sòl per any sostre
Consolidació 10 entitats de polígons
- Xarxa de localització i comercialització
público-privada de projectes empresarials
- Millora en la gestió i serveis dels PAE
- Sistema d'informació dels PAE i butlletí
territorial de bones notícies
Impacte(s) anual(s)

Institucions participants

60 projectes empresarials
6.367 llocs de treball localitzats derivats
de la reducció del sòl vacant

Ajuntaments
Organitzacions empresarials
Cambres de comerç
Generalitat de Catalunya (Incasòl, Acc10)
Projectes de sòl i sostre
Associacions i juntes de conservació dels PAE
Consorci Turisme

2. Millorar la presència exterior de les pimes industrials
Objectiu(s) operatiu(s)

Accions

Sensibilitzar i acompanyar la trajectòria

- Sensibilització a l’exportació

Augmentar en un 25% el nombre
d’empreses exportadores

diagnosi potencial exportador
- Accions d'identidicació i
acompanyament individual a empreses
per a la posta en marxa d'activitat
exportadora

Impacte(s) anual(s)

Institucions participants

1.575 empreses avaluen el seu potencial
315 empreses s’incorporen a l’activitat
exportadora

Organitzacions empresarials
Ajuntaments
Cambres de comerç
ACC1O

SIexterior
ES VEU BÉ
AFEGIR ELS 9 OBJECTIUS
RESTANTS.empreses exportadores i
delL’ESTRUCTURA
7% de les empreses
- Diagnòstic
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3. Donar suport als emprenedors i la consolidació inicial de les noves
empreses
Objectiu(s) operatiu(s)

Accions

Augmentar la taxa d’emprenedoria al 4%
Donar suport de consolidació al 10% de
les noves empreses

- Accions d'informació, orientació i
assessorament per a la creació
d'empreses
- Sensibilització i foment de
l'emprenedoria
- Assessorament específic per a la
consolidació d'empreses (de 0 a 3 anys)
- Foment de l'emprenedoria als joves

Impacte(s) anual(s)

Institucions participants

3.600 emprenedors acompanyats
Organitzacions empresarials
360 empreses noves participen en accions Ajuntaments
de consolidació
Cambres de comerç
ACC1O

4. Afavorir projectes innovadors i de cooperació de les empreses
Objectiu(s) operatiu(s)

Accions

Incorporar el 30% de les pimes
innovadores a xarxes de cooperació
empresarial

- Foment de la cooperació empresarial i
les aliances estratègiques
- Experiències innovadores en els àmbits
financer, coworking, emprenedoria
corporativa...

Impacte(s) anual(s)

Institucions participants

200 pimes
10 experiències innovadores

Organitzacions empresarials
Ajuntaments
Cambres de comerç
ACC1O
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5. Augmentar la relació entre les empreses i el sistema territorial
d’innovació
Objectiu(s) operatiu(s)

Accions

Augmentar fins al 5% el nombre de
convenis i contractes entre empreses i
centres d’investigació

- Difusió, transferència i cooperació entre
centres de recerca i empreses
- Suport a la participació de les empreses
de la comarca als projectes tractors
catalans

Impacte(s) anual(s)

Institucions participants

500 convenis o contractes amb empreses
20 empreses participants a projectes
tractors

Universitats
Centres TECNIO del Vallès Occidental
Ajuntaments
Organitzacions empresarials

6. Orientar el reciclatge professional vers sectors estratègics
Objectiu(s) operatiu(s)

Accions

Reforçar sectors estratègics i
competències en creixement oferint
oportunitats a desocupats qualificats

- Comerç en general i internacionalització
- TIC en general i Xarxes de
telecomunicacions
- Medi ambient en general i energia
- Serveis a les persones
- Turisme reunions i actiu
- Sector industrial

Impacte(s) anual(s)

Institucions participants

1.670 desocupats reciclats

Organitzacions Empresarials
Ajuntaments
Col·legis professionals
Consorci de Turisme del Vallès Occidental

Pla per a la millora de la competitivitat empresarial i l’ocupació 2012-2013 al Vallès Occidental

13

7. Prevenir l’abandonament escolar prematur i prioritzar la inserció
laboral dels joves
Objectiu(s) operatiu(s)

Accions

Reduir un 10% anual l’abandonament
escolar prematur oferint recursos
d’iniciació sociolaboral

- Disseny i implementació d’experiències
de formació i treball
- Difusió d’itineraris d’èxit a joves
provinents del fracàs escolar i de
l’abandonament prematur

Impacte(s) anual(s)

Institucions participants

1.900 joves

Ajuntaments
Centres educatius
Organitzacions empresarials

8. Desenvolupar les competències professionals de les persones
treballadores en situació d’atur amb baixa ocupabilitat i millorar la seva
acreditació professional
Objectiu(s) operatiu(s)

Accions

Garantir l'accés a alguna acció
ocupacional adient al 30% del desocupats
de baixa qualificació

- Competències bàsiques
- Competències transversals
- Pla de sensibilització i orientació envers
l’acreditació de competències

Impacte(s) anual(s)

Institucions participants

22.000 desocupats

Ajuntaments
Centres de formació
Organitzacions empresarials
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9. Garantir els serveis d’intermediació laboral a les persones
treballadores en situació d’atur
Objectiu(s) operatiu(s)

Accions

Incrementar un 60% el nombre de
col·locacions mitjançant
intermediació gestionada

- Dispositius de recerca activa de feina per
millorar l'ús adequat de canals i eines.
- Prospecció laboral per identificar les
necessitats empresarials i la captació
d'ofertes.
- Xarxa públic-privada d’intermediació.
- Analitzar les demandes del teixit
empresarial per elaborar directrius i recursos
per a la millora de l'ocupabilitat dels aturats.

Impacte(s) anual(s)

Institucions participants

10.400 llocs de treball gestionats
12.500 desocupats en recerca activa
500 empreses prospectades

Oficines Treball
Agències de col·locació
Centres de formació reglats i ocupacionals
Ajuntaments
Agents socials

10. Actuar intensivament en els barris i municipis amb més alta taxa
d’atur
Objectiu(s) operatiu(s)

Accions

Incrementar les oportunitat d’ocupació i
inserció en aquells barris i municipis la
taxa d’atur dels quals supera en un 50% la
mitjana comarcal

- Dispositius ocupacionals integrals als
barris (orientació i formació).
- Contractació laboral per actuacions a
desenvolupar dins del barri.
- Acitivació de les entitats socials del barri
que poden recolzar la dinamització i
regeneració de l'activitat
- Xarxes de col·laboració ciutadana
d'inserció social i laboral

Impacte(s) anual(s)

Institucions participants

16.80 desocupats residents en aquestes
àrees
375 desocupats contractats

Ajuntaments
Organitzacions sindicals
Entitats no lucratives
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QUANTIFICACIÓ DE LES REALITZACIONS I DEL PRESSUPOST
Les realitzacions
Un visió general de les realitzacions del conjunt dels 10 objectius prioritaris ens
dimensiona la intensitat d’intervenció que suposen:

-

60 projectes empresarials per reduir el sòl industrial vacant

-

1.015 empreses assessorades en internacionalització, cooperació o innovació

-

3.600 projectes d’emprenedoria

-

46.770 intervencions amb persones treballadores en situació d’atur (reciclatge
professional, formació en competències bàsiques i professionals, intermediació
laboral o accions directes als barris amb més atur)

D’acord amb els criteris d’elaboració i filosofia del pla, les realitzacions presentades
comprenen també l’activitat prevista en cada objectiu en els plans del govern català
(PDPA i PAIE). Com es pot veure a la taula 3, en els casos que es disposa de la
informació s’ha quantificat l’aplicació dels resultats dels plans generals de Catalunya a
la comarca i, alhora d’elaborar la proposta, també s’han comptabilitzat.
Així mateix, es pressuposa que el fet d’actuar amb una metodologia concertada i
coordinada des del territori, permetrà augmentar l’eficàcia i eficiència de les accions i
millorar els seus resultats d’impacte.
Taula 3: Estimació dels objectius previstos en els plans del govern català i proposta del pla
Realitzacions al Vallès Occidental
(dades anuals)
Aplicació objectius
PDPA i PAIE

Propostes Pla

1. Promoure el sòl industrial vacant, la localització d’activitats i el
posicionament

30 projectes

60

2. Millorar la presència exterior de les pimes industrials

Objectius

50 empreses

315

3. Donar suport als emprenedors i la consolidació inicial de noves
empreses

1.466 projectes

3.600

4. Afavorir projectes innovadors i de cooperació de les empreses

120 empreses

200

5. Augmentar la relació entre les empreses i el sistema territorial
d’innovació

367 empreses

500

6. Orientar el reciclatge professional vers sectors estratègics

n.d.

1.670 desocupats

7. Prevenir l’abandonament escolar prematur i prioritzar la inserció
laboral dels joves

n.d.

1.900 desocupats

8. Desenvolupar les competències professionals dels aturats amb baixa
ocupabilitat i millorar l’acreditació professional

n.d.

22.000 desocupats

9. Garantir els serveis d’intermediació laboral als desocupats

n.d.

10.400 desocupats

10. Actuar intensivament en els barris i municipis amb més alta taxa
d’atur

n.d.

10.800 desocupats

Altres resultats específics d’algun dels objectius del pla són:

-

10 experiències innovadores empresarials en relació al finançament (Objectiu 4)

-

10.400 ofertes de llocs de treball gestionats (Objectiu 9)

-

375 contractacions a persones desocupades (Objectiu 10)
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El pressupost
La dotació anual prevista per a cadascun del dos anys del pla es preveu en 20,9 M€.
Es distribueix, aproximadament, en un 30% per activitats destinades al suport a
l’activitat empresarial i econòmica (objectius del 1 al 5) i, el 70% restant, per
dinamitzar el mercat de treball i l’ocupació i dotar de serveis i recursos a les persones
desocupades (objectius del 6 al 10).
Aquesta diferenciació en el pressupost és un reflex de la destinació de recursos que el
govern de la Generalitat hi posa a disposició dels territoris, segons s’especificarà en
l’apartat de vinculació amb els plans d’actuació del govern.
Taula 4: Dotació anual prevista per objectiu i total

OBJECTIU
1. Promoure el sòl industrial vacant, la localització d’activitats i el posicionament
2. Millorar la presència exterior de les pimes industrials
3. Donar suport als emprenedors i la consolidació inicial de noves empreses

DOTACIÓ ANUAL
405.500(*)
1.701.000
2.520.000

4. Afavorir projectes innovadors i de cooperació de les empreses

675.000

5. Augmentar la relació entre les empreses i el sistema territorial d’innovació

800.000

6. Orientar el reciclatge professional vers sectors estratègics

792.415

7. Prevenir l’abandonament escolar prematur i prioritzar la inserció laboral dels joves

1.567.500

8. Desenvolupar les competències professionals dels aturats amb baixa ocupabilitat i
millorar l’acreditació professional

3.920.000

9. Garantir els serveis d’intermediació laboral als desocupats

3.093.000

10. Actuar intensivament en els barris i municipis amb més alta taxa d’atur

5.445.450

TOTAL

20.919.865

L’elaboració del pressupost per a cada objectiu s’ha configurat a partir dels impactes i
objectius operatius proposats, i d’acord amb una primera aproximació d’estàndards
pressupostaris segons unitats d’intervenció específica.

(*) El pressupost de l’objectiu 1 pot tenir un increment a partir d’incorporar inversions
provinents d’altres convocatòries o subvencions (FEDER, PUOSC, Pla Inversions de la
Diputació,...). Per exemple, en la senyalització o millora des les infraestructures en
telecomunicacions als 135 polígons d’activitat econòmica de la comarca.
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 LES ACTUACIONS TRANSVERSALS
El desenvolupament d’un pla d’aquestes dimensions comporta un seguit de tasques
complementàries que garanteixin el seu seguiment i funcionament general, i que
permeten organitzar i coordinar les accions a realitzar, com són:

-

L’observació i anàlisi de la situació i dinàmica socioeconòmica

-

L’organització i millora de la cooperació i la difusió i de les actuacions

-

El seguiment operatiu i avaluació

El conjunt d’aquestes actuacions es quantifiquen en un 6% del total dels costos
directes del pla. Sobre els 20,9M€ estimats suposarien un valor d’1,2M€ addicionals.
Observació i anàlisi de la situació i dinàmica socioeconòmica
Disposar d’informació en relació l’evolució socioeconòmica del territori i d’aquells
elements centrals que aprofundeixen el coneixement dels objectius territorials, és un
element indispensable per fer el seguiment del seu impacte i abordar les principals
problemàtiques contemplades.
En aquest sentit es planteja elaborar:
a) Els indicadors estratègics del Pla Estratègic Vallès Avança 2008-2013 (veure’n la
última elaboració en la documentació de l’Annex II).
b) Informació bàsica del mercat de treball i l’estructura productiva. Des de la xarxa
d’observació s’elaboren productes permanents que permeten fer-ne un
seguiment general.
c) Estudis i informes específics territorials, segons les necessitats operatives dels
objectius territorials.

Organització, millora de la cooperació i difusió de les activitats
Alguns elements a destacar en aquest sentit serien:

• Model d’intervenció
Per a la millora en la gestió i execució de les accions del pla, el Copevo i les seves
entitats membres, amb l’experiència adquirida als últims anys, configura un model
d’intervenció territorial basat en la concertació i complementarietat i segons diferents
nivells d’intervenció, segons es detalla en el gràfic 2 de la pàgina següent.
La base de treball del pla 2012-2013 es centrarà en el desenvolupament d’actuacions
en xarxa, siguin d’abast de tot el territori (xarxa comarcal) o d’abast d’alguns dels
municipis que en formen part (xarxa supralocal).
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Gràfic 2: Nivells d’intervenció territorial

•

Secretaria dels objectius

La implementació dels objectius territorials requerirà d’una planificació i organització
de l’operativa en base a l’especialització i la diversitat dels agents implicats.
Per assegurar la correcta implementació, el intercanvi de coneixement i la
transferència i aplicació de metodologies conjuntes entre les institucions participants,
es configuraran secretàries específiques pels objectius, coordinades des del Copevo.

•

Fòrum Vallès Emprèn 2013

Fomentar la participació, el debat i la implicació dels agents que promouen el
desenvolupament econòmic local en una estratègia comuna és bàsic per avançar en la
cooperació territorial. D’acord amb l’experiència adquirida en el Fòrum Vallès Emprèn
2012 es potenciarà el manteniment de les sessions temàtiques de treball com a
garantia d’integració i coneixement del pla a tots els actors.

•

Publicacions i difusió i promoció de les activitats del pla

Pel desplegament dels objectius serà necessari la difusió de les seves activitats i
serveis que presta al públic objectiu. D’altra banda, alguns d’ells, requeriran
d’activitats de promoció específica per atraure potencials demandants.
El web del Copevo recollirà totes les actuacions desenvolupades per tal de ser una
plataforma permanent de transferència cap a altres territoris.
Seguiment operatiu i avaluació
El desplegament d’un pla d’aquestes característiques, amb uns objectius i impactes
quantificats, permetrà disposar del seguiment progressiu del seu estat i
desenvolupament.
Es proposa configurar una comissió de seguiment entre el Copevo i el Departament
d’Empresa i Ocupació, de caràcter permanent i amb la finalitat de fer el seguiment de
l’estat del pla mitjançant la valoració dels informes de progrés i l’avaluació final.
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 EL PAPER DEL COPEVO I LES SEVES ENTITATS MEMBRES
En l’actual conjuntura econòmica és imprescindible la major mobilització i optimització
possible dels recursos, així com assegurar la màxima eficiència i impacte dels resultats
previstos.
El Copevo, mitjançant el treball concertat i la implicació de les entitats públiques i
privades del territori, presenta una proposta de pla pel període 2012-2013, basat en la
priorització de l’actuació i l’impacte directe vers les empreses i l’ocupacióñ
No obstant, les entitats membres del Copevo realitzaran durant aquest període altres
actuacions a nivell local. En aquest sentit, cal destacar, el paper desenvolupat pel
Copevo al llarg dels últims anys en la coordinació de polítiques actives d’ocupació i de
promoció econòmica, mitjançant diferents convocatòries o convenis. Alguns exemples
recents més destacats en són:

-

Plans d’ocupació ordinaris i extraordinaris: elaboració de la valoració dels
projectes locals presentats, i coordinació i execució de la formació obligatòria
del programa.

-

Foment de Desenvolupament local (estudis, campanyes i seminaris):
coordinació i seguiment del les accions locals.

-

Accions de suport a les persones de la convocatòria Accions integrades per
l’Ocupació: sol·licitud conjunta i coordinació de les accions dirigides a les
persones desocupades.

-

Programa Integral per l’Ocupació: conveni de col·laboració entre Copevo i el
SOC pel desplegament d’un seguit de mesures dirigides a les empreses,
desocupats, treballadors/es en actiu, joves,...

L’experiència desenvolupada en tots aquests àmbits permet garantir un paper
important del Copevo en la coordinació i planificació d’altres polítiques actives, com
podria ser la formació ocupacional desenvolupada en tota la comarca del Vallès
Occidental.
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 VINCULACIO AMB ELS PLANS D’ACTUACIÓ DEL GOVERN
El govern català mitjançant el Departament d’Empresa i Ocupació ha aprovat i/o
començat a desplegar programes i accions dels plans operatius del Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC) i Acc1Ó.
Els plans generals suposen el cos central de la intervenció al territori i es composen de
programes molt diversos, la majoria dels quals requereixen dels agents del territori
(públics i privats) com a part operadora. D’altra banda, aquesta inversió, es
complementa amb l’aportació directa de fons econòmics dels propis agents del
territori.
Tal i com mostra la taula 5, s’estima que l’any 2012 la comarca del Vallès Occidental
rebrà una inversió total de 75,8 milions d’euros en polítiques d’ocupació i promoció
econòmica, a partir del conjunt de serveis, programes i accions que desenvolupen el
govern català i també el conjunt d’agents implicats d’abast comarcal i local.
Taula 5: Estimació dels recursos destinats al Vallès Occidental en desenvolupament econòmic local

ORIGEN

Import 2012

Pla de Desenvolupament Polítiques Actives d’Ocupació

25.740.000

Pla d’Actuacions Industrials i Empresarials i Catalunya Emprèn

29.880.000

Serveis Locals de Promoció Econòmica i Ocupació

11.098.000

Entitats privades i cofinançament de les accions generals
TOTAL

9.100.000
75.818.000

Dades estimades a partir de les dotacions globals del SOC (198 Meuros), PAIE (204 Meuros) i CatalunyaEmprèn
(66,6 Meuros) aplicades al Vallès Occidental, i amb la revisió un cop aprovats els pressuposts generals de
l’Estat, i dels recursos propis esmerçats per les entitats Copevo en el període 2009-2010.

El pla 2012-2013 presentat, pretén posar a l’abast del govern català un territori
dinàmic i actiu per treballar conjuntament en el desenvolupament i obtenció dels
propis objectius planificats des del plans generals del govern.
Tal i com mostra a les dues taules següents, tots els objectius prioritaris territorials
plantejats estan integrats en el conjunt de la intervenció dels plans generals.
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Taula 6: Vinculació objectius del pla i els eixos del Pla d’actuacions Industrials i Empresarials

Àmbits d’actuació
1

2

3

Promoure el sòl industrial vacant, la
localització d’activitats i el posicionament

6

7

8

9

10

*

Donar suport als emprenedors i la consolidació
inicial de noves empreses

*

Afavorir projectes innovadors i de cooperació
de les empreses

Orientar el reciclatge professional vers sectors
estratègics

5

*

Millorar la presència exterior de les pimes
industrials

Augmentar la relació entre les empreses i el
sistema territorial d’innovació

4

*
*

*

*

*
*

Prevenir l’abandonament escolar prematur i
prioritzar la inserció laboral dels joves
Desenvolupar les competències professionals
dels aturats amb baixa ocupabilitat i millorar
l’acreditació professional

*

Garantir els serveis d’intermediació laboral als
desocupats
Actuar intensivament en els barris i municipis
amb més alta taxa d’atur

Taula 7: Vinculació objectius del pla i els eixos del Pla de Desenvolupament de PAO
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 CALENDARI D’EXECUCIÓ
L’elaboració del pla ha partit del treball concertat a la comarca: des del conjunt
d’espais de debat detallats a l’annex I, fins el intens treball tècnic i polític dels
membres del Copevo en aquest I trimestre del 2012.
La seva activació parteix d’una primera presentació a l’abril del 2012 als responsables
del Departament d’Empresa i Ocupació, però la seva posta en escena requereix d’una
segona fase de treball centrada en dos aspectes:

-

L’acord entre el Copevo i el Departament d’Empresa i Ocupació

-

La planificació amb les institucions del territori que realitzaran les actuacions

Acord entre el Copevo i el Departament d’Empresa i Ocupació
Per desenvolupar el pla bianual es requereix d’un primer acord de voluntats entre el
Govern de la Generalitat i el Copevo com institució que fomenta la concertació i
cooperació del territori.
Posteriorment, caldrà concretar la forma legal que detalli l’operativa tècnica i les
formes i requeriments dels recursos econòmics destinats.
Planificació amb les institucions del territori
La posada en marxa de les secretaries tècniques dels objectiu, amb els agents públics i
privats implicats, consorciats o no, per determinar els papers i rols a desenvolupar en
l’execució de les accions.
Tota aquesta feina es proposa realitzar en un termini de 2 mesos, a partir dels quals ja
es podrien iniciar les accions, que tindrien uns ritmes de treball diferents segons
necessitats d’intervenció i requeriments tècnics de posta en marxa.
A continuació es presentar una proposta del cronograma general per l’activació del
pla.
Taula 8: Cronograma de fases i tasques per a l’activació del pla
Fases/Tasques

Abril

Maig

Juny

Presentació Departament Empresa i Ocupació (DEO)
Concreció Objectius de Programes i Participants
Acord global DEO - COPEVO
Assignació entitats referents de programa
Convocatòria Taula de Programa
Elaboració Pla entitats COPEVO
Acord sobre els programes i funcionament
Inici d’execució de les accions
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FITXES DELS OBJECTIUS TERRITORIALS

A les pàgines següents es presenta el detall de com s’ha configurat la intervenció de
cadascun dels objectius prioritaris territorials. S’ha partit dels elements que
s’expliquen a continuació:

- Explicació dels objectius generals de l’estratègia catalana i l’estratègia
territorial.
- Context i referència de l’actuació, amb un avanç de l’actualitat territorial
desenvolupada i una previsió dels plans generals aprovats pel govern.
- Caracterització: primera aproximació a les accions d’intervenció, així com de les
institucions participants en l’execució directe.
- Dimensionat i impacte: a partir de les dades de referència més actualitzades i
disponibles possibles, es determina l’impacte territorial i es trasllada, amb una
relació directe, l’objectiu operatiu a assolir.
- Costos i recursos: s’estableixen uns costos unitaris de partida segons l’objectiu
operatiu assolir. Això permet quantificar el cost total de la intervenció directe
amb els beneficiaris previstos.
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PLA PER A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I L'OCUPACIÓ 2012-2013
VALLÈS OCCIDENTAL

OBJECTIU 1

PROMOURE EL SÒL INDUSTRIAL VACANT, LA LOCALITZACIÓ D'ACTIVITATS I EL POSICIONAMENT
TERRITORIAL
OBJECTIUS GENERALS I TERRITORIALS
ESTRATÈGIA CATALANA
Existeix una estratègia de promoció exterior i
captació d'inversions a partir del mapa de
segmentació d'oportuntiats internacionals i dels
Centres de Promoció de Negocis (CPN).
D'altra banda, hi ha una programació conjunta de
promoció i presència a fires internacionals
especialitzades en sòl i sotre per part de la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de
Barcelona, a partir de la cooperació amb la resta
de territoris i agents públics i privats.

ESTRATÈGIA TERRITORIAL
Al costat de la marca Barcelona (Catalunya) i a
partir de sumar i enfortir les sinèrgies entre els
projectes públics i privats existents al territori,
situar el els projectes del Vallès Occidental com
un entorn ideal per desenvolupar una activitat
empresarial.
Mitjançant tres línies d'actuació:
- la valorització i comercialització de l'oferta de sòl
i sostre disponible a partir de la coordinació amb
la promoció dels atractius territorials i turístics
propis i la millora dels factors de competitivitat
territorial
- la millora en la gestió, els serveis i les
infraestructures dels polígons
- l'enfortiment i consolidació de la col·laboració
público-privada

CONTEXT I REFERÈNCIA D'ACTUACIÓ
ACTUALITAT TERRITORIAL
Les entitats membres de Copevo disposen d'un
Grup de Treball per a la millora de la localització
d'activitat als PAE i la promoció territorial.

PREVISIÓ SEGONS PLANS GENERALS
El PAIE 2012-2014 contempla la realització d'un
total de 300 projectes empresarials internacionals
anuals per a tota Catalunya, que suposaríen 30
projectes per a la comarca.

El territori té experiència en la promoció
internacional mitjançant la participació al projecte
estratègic Barcelona Econòmica Triangle (BET) i
relació directe amb els agents promotors (Invest
in Catalonia, Incasòl i Ajuntament de Barcelona).
Així, mateix ha desenvolupat diferents projectes
de col·laboració entre el sector públic i el privat,
com per exemple, Projectes Rellevants de sòl i
sostre del Vallès Occidental.
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CARACTERITZACIÓ
ACCIONS
- Promoció del territori i de l'oferta de sòl i sostre
- Xarxa de localització i comercialització público-privada de projectes empresarials
- Millora en la gestió i serveis dels PAE
- Sistema d'informació dels PAE i butlletí territorial de bones notícies
INSTITUCIONS PARTICIPANTS
Ajuntaments
Organitzacions empresarials
Cambres de comerç
Generalitat de Catalunya (Incasòl, Acc10)
Projectes de sòl i sostre: Orbital 40, Eix B-30, CiT, Parc de l’Alba,...
Operadors privats: ,Solvia, Clapé, R5R, Sabadell Parc Empresarial, @Sant Cugat, Cobega,..
Associacions i juntes de conservació dels PAE
Consorci Turisme
ROL DEL COPEVO
Agent promotor i coordinador de les accions

DIMENSIONAT I IMPACTE
DADES DE REFERÈNCIA
Sòl industrial i terciari (Ha)
Sòl disponible vacant grans projectes (Ha)

Dada
Any
Font
2.502 2009 SIMUC
227 2009 Copevo

OBJECTIU
Reducció del sòl vacant
Reducció de sòl vacant (dos anys)
Consolidació noves entitats de polígons

10%
22,7 hectàries
10 entitats

IMPACTES ANUALS
Llocs de treball localitzats sòl vacant
Projectes empresarials localitzats a PAE

6.367
60

S'estima que cada Ha. de sòl net per a usos d'activitat localitza 280 Llocs de Treball, segons paràmetres de
planejament urbanístic

COSTOS I RECURSOS*
CONCEPTE
Projectes internacionals (35)
Projectes catalans (25)
Suport associacionisme polígons 10 entitats
Activitats de promoció territorial
TOTAL

COST Ut.
7.500
4.000
1.800
1

IMPORT
262.500
100.000
18.000
25.000
405.500

(*) El pressupost pot tenir un increment a partir d’incorporar inversions provinents d’altres convocatòries o subvencions (FEDER,
PUOSC, Pla Inversions de la Diputació,...). Per exemple, en la senyalització o millora des les infraestructures en telecomunicacions als
135 polígons d’activitat econòmica de la comarca.
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PLA PER A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I L'OCUPACIÓ 2012-2013
VALLÈS OCCIDENTAL

OBJECTIU 2

MILLORAR LA PRESÈNCIA EXTERIOR DE LES PIMES INDUSTRIALS

OBJECTIUS GENERALS I TERRITORIALS
ESTRATÈGIA CATALANA
Fins fa poc temps, les empreses començaven a
exportar per aconseguir un benefici addicional,
però en cap cas l’exportació es considerava
necessària per mantenir la competitivitat, ja que
el mercat local continuava essent el centre
econòmic.
A l'actualitat, les empreses necessiten un procés
d’internacionalització, no només per incrementar
la rendibilitat, sinó també la productivitat i la
competitivitat.

ESTRATÈGIA TERRITORIAL
El Vallès Occidental i tot l'eix de la B-30
constitueixen un dels principals focus exportador
de l'economia catalana i espanyola.
Existeix un potencial molt important donada la
base d'especialització industrial que permet un
coneixement acumulat en el territori sobre la
problemàtica de l'exportació i els serveis de suport
a la mateixa.

CONTEXT I REFERÈNCIA D'ACTUACIÓ
ACTUALITAT TERRITORIAL
Tant les organitzacions empresarials com les
cambres de comerç tenen una important
activitat en l'àmbit internacional, amb
desenvolupament de tota una gamma d'accions
relacionades (sensibilització, assessorament,
presència a fires sectorials, missions, missions
inverses,....). Igualment, els serveis d'empreses
dels municipis més importants realitzen accions
específiques.

PREVISIÓ SEGONS PLANS GENERALS
L'aplicació de les dades generals de Catalunya del
PAIE al Vallès Occidental, del programa Goexport,
dóna com a resultat anual:
4.000 empreses potencialment exportadores al
Vallès Occidental.
200 noves empreses sensibilitzades a l’exportació
anualment .
50 noves empreses iniciades a l’exportació
anualment.
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CARACTERITZACIÓ
ACCIONS
- Sensibilització a l’exportació
- Diagnòstic empreses exportadores i diagnosi potencial exportador
- Accions d'identidicació i acompanyament individual a empreses per a la posta en marxa d'activitat
exportadora

INSTITUCIONS PARTICIPANTS
Organitzacions empresarials
Ajuntaments
Cambres de comerç
ACC1O
ROL DEL COPEVO
Promotor de la coordinació entre les entitats actives en aquest àmbit.

DIMENSIONAT I IMPACTE
DADES DE REFERÈNCIA
Empreses

Dada
25.654

Empreses habitualment exportadores

1.266

Any
Font
2011 Tresoreria de la Seguretat Social
Estimació a partir de Camerdata
2011
i PAIE

OBJECTIU
Augmentar empreses exportadores
Sensibilitzar i acompanyar la trajectòria exterior

25% empreses
7% empreses

IMPACTES ANUALS
Empreses avaluen el seu potencial
Empreses s'incorporen a l'exportació

1.575 empreses
315 empreses

COSTOS I RECURSOS
CONCEPTE
Sensibilització i avaluació potencial
Inici a l'exportació
TOTAL

COST Ut €
480
3000

IMPORT
756.000,00
945.000,00
1.701.000,00
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PLA PER A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I L'OCUPACIÓ 2012-2013
VALLÈS OCCIDENTAL

OBJECTIU 3

DONAR SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA CONSOLIDACIÓ INICIAL DE LES NOVES EMPRESES

OBJECTIUS GENERALS I TERRITORIALS
ESTRATÈGIA CATALANA
Suport a la constitució de nous negocis i
al seu creixement i consolidació empresarial, a
través de recursos formatius, assessorament en
línia i personalitzat, i programes específics per a
determinats col·lectius (joves i dones
emprenedores,
emprenedors/es
socials,
cooperatives i societats laborals i persones
treballadores autònomes).

ESTRATÈGIA TERRITORIAL
El Vallès Occidental té una llarga vocació
emprenadora que s'expressa en el seu teixit
empresarial autòcton però que ha decaiugut en els
darrers anys a l'empara de la dinàmica general.
Es vol recuperar una alta taxa d'emprenedoria
(arribant a 4 noves empreses per cada mil
habitants) a partir d'una més gran visibilitat del
conjunt de serveis que s'adrecen a l'emprenedor i
a partir d'una especialització entre els diversos
centres i serveis que puguin fer més atractiu i
solvent el procés.

CONTEXT I REFERÈNCIA D'ACTUACIÓ
ACTUALITAT TERRITORIAL
L'any 2010 en el marc de la Xarxa INICIA es van
realitzar:
4.091 beneficiaris accions sensibilització
3.602 persones assesorades
756 plans d'empresa
609 empreses creades

PREVISIÓ SEGONS PLANS GENERALS
El PAIE, mitjançant el CatalunyaEmpren, preveu la
creació de 40.000 noves empreses en el període
2012-2014, aquesta previsió implicaria pel Vallès
Occidental un ritme de creació anual de 1.466
empreses.

En el període 2009-2010, els serveis de suport a
l'empresa i l'emprenedoria municipals atenien,
de mitjana anual, 6.000 beneficiaris d'accions de
sensibilització aproximadament., i van
acompanyar a la creació de 375 noves empreses.
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CARACTERITZACIÓ
ACCIONS
- Accions d'informació, orientació i assessorament per a la creació d'empreses
- Sensibilitació i foment de l'emprenedoria
- Assessorament específic per a la consolidació d'empreses (de 0 a 3 anys)
- Foment de l'emprenedoria als joves
INSTITUCIONS PARTICIPANTS
Organitzacions empresarials
Ajuntaments
Cambres de comerç
ACC1O

ROL DEL COPEVO
Coordinació de les accions generals de sensibilització i de la xarxa de centres d'atenció. El suport als
emprenedors i els assesoraments de consolidació es realitzaran pel conjunt d'institucions participants.

DIMENSIONAT I IMPACTE
DADES DE REFERÈNCIA
Empreses
Empreses creades INICIA
Empreses procés consolidació

Dada
25.654
609
511

Any
Font
2011 Tresoreria de la Seguretat Social
2010 Departament Empresa i Ocupació
2010 Departament Empresa i Ocupació

OBJECTIU
Augmentar taxa d'emprenedoria
Suport a la consolidació

4% empreses
10% de noves empreses

IMPACTES ANUALS
Emprenedors acompanyats
Empreses participants en accions de consolidació

3.600 emprenedors
360 empreses

COSTOS I RECURSOS
CONCEPTE
Sensibilització i acompanyament emprenedors
Suport a la consolidació

TOTAL

COST Ut €
500
2000

IMPORT
1.800.000,00
720.000,00
2.520.000,00

Pla per a la millora de la competitivitat empresarial i l’ocupació 2012-2013 al Vallès Occidental

31

PLA PER A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I L'OCUPACIÓ 2012-2013
VALLÈS OCCIDENTAL

OBJECTIU 4

AFAVORIR PROJECTES INNOVADORS I DE COOPERACIÓ DE LES EMPRESES

OBJECTIUS GENERALS I TERRITORIALS
ESTRATÈGIA CATALANA
Amb un teixit productiu de micro i petita
empresa, que suposa el 71% dels llocs de treball
a Catalunya, cal impulsar instruments de
renovació de la PIME catalana que permetin
augmentar la seva eficiència, millorar la seva
orientació al mercat amb models de negoci
diferenciats, adaptats als nous condicionants de
la seva competitivitat.

ESTRATÈGIA TERRITORIAL
És necessari enfortir les empreses ja consolidades
de la comarca en diferents àmbits d'ació, que
dificulten que millorin la seva competitivitat.
Donades les característiques del teixit productiu
es planteja la realització de projectes de foment
de la cooperació empresarial i les aliançes
estratègiques, així com la posada en marxa
d'experiències innovadores en l'ambit financer, en
el foment del coworking, etc, a partir de la
posada en comú de l'experiència dels serveis de
suport a l'empresa de les organitzacions
empresarials i municipals i la col·laboració de les
cambres de comerç.

CONTEXT I REFERÈNCIA D'ACTUACIÓ
ACTUALITAT TERRITORIAL
La cooperació empresarial constitueix una de les
principals línies de treball dels serveis de les
organitzacions empresarials i dels serveis
d'empresa municipals, a partir d'una amplia
varietat d'activitat que contemplen:
- accions de sensibilització
- getting contacts
- xarxes d'empreses i emprenedors
S'estima que en conjunt en el territori participen
anualment unes 4000 empreses en aquest tipus
d'activitat

PREVISIÓ SEGONS PLANS GENERALS
L'aplicació de les dades generals de Catalunya del
PAIE del programa 360º al Vallès Occidental dóna
com a resultat anual:
6.000 empreses que s’estima tenen potencial de
transformació, innovació i internacionalització
120 empreses del programa massiu per impulsar
la transformació del model
20 empreses en projectes individuals d’orientació
estratègica, millores
operatives i organitzatives
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CARACTERITZACIÓ
ACCIONS
- Foment de la cooperació empresarial i les aliances estratègiques
- Experiències innovadores en els àmbits financer, coworking, emprenedoria corporativa...

INSTITUCIONS PARTICIPANTS
Organitzacions empresarials
Ajuntaments
Cambres de comerç
ACC1O

ROL DEL COPEVO
Les accions de sensibilització, acompanyament i assessorament del programa seran realitzats per les
entitats membres i altres col·laboradores del territori, actuant COPEVO d'institució de promoció i
coordinació.

DIMENSIONAT I IMPACTE
DADES DE REFERÈNCIA
Empreses
Xarxes de suport a l'empresa

Dada
25.654
14

Any
Font
2011 Tresoreria de la Seguretat Social
2010 Copevo

OBJECTIU
Augment PIMES incorporades xarxes cooperació empresarial

30%

IMPACTES ANUALS
PIMES incorporades a xarxes de cooperació empresarial
Experiències innovadores

200
10

COSTOS I RECURSOS
CONCEPTE
Cooperació empresarial
Experiències innovadores
TOTAL

COST Ut. €
3000
7500

IMPORT
600.000,00
75.000,00
675.000,00
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PLA PER A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I L'OCUPACIÓ 2012-2013
VALLÈS OCCIDENTAL

OBJECTIU 5

AUGMENTAR LA RELACIÓ ENTRE LES EMPRESES I EL SISTEMA TERRITORIAL D’INNOVACIÓ

OBJECTIUS GENERALS I TERRITORIALS
ESTRATÈGIA CATALANA
Augmentar l’eficàcia i l’eficiència dels elements
transmisors tecnològics concentrar els 22 centres
tecnològics no universitaris actuals; concentrar
els 80 grups universitaris actius en transferència
tecnològica –membres de TECNIO- en uns pocs
centres tecnològics universitaris; i incentivar la
funció de transferència en els centres de recerca
actuals (CERCA) que tinguin un clar potencial
industrial.
L’objectiu és arribar a 10.000 empreses clients de
la xarxa tecnològica

ESTRATÈGIA TERRITORIAL
Identificar líders locals per establir col·laboracions,
empreses que poden actuar com a tractores
d’altres i com a prescriptores en el territori per la
seva rellevància (empreses d’alt creixement, spinoff, estratègiques...)
Particularment important és bastir un marc pel
qual les empreses del territori pugui conéixer i
contactar amb l'important actiu de recerca i
innovació tecnològica de l'àmbit, configurat per
algunes de les institucions capdavanteres a nivell
català

CONTEXT I REFERÈNCIA D'ACTUACIÓ
ACTUALITAT TERRITORIAL
Hores d'ara hi ha una cinquantena d'agents del
sistema català d'innovació que tenen la seu
principal en el Vallès Occidental, destacant entre
d'altres:
Parc Recerca UAB
Orbital40
Sincrotró Alba
ASCAMM
LEITAT
ESADECreàpolis

PREVISIÓ SEGONS PLANS GENERALS
L'aplicació dels objectius del PAIE pel total de
Catalunya al Vallès Occidental, suposen 367
empreses i clients anuals de les xarxes
tecnològiques.

En els darrers anys s'han posat en marxa dues
experiències de clústers amb una forta presència
a l'àmbit, com el Clúster de l'Alimentació de la
Conca del Ripoll i el Clúster Sanitari SabadellTerrassa.
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CARACTERITZACIÓ
ACCIONS
- Difusió, transferència i cooperació entre centres de recerca i empreses
- Suport a la participació de les empreses de la comarca als projectes tractors catalans

INSTITUCIONS PARTICIPANTS
Universitats
Centres TECNIO del Vallès Occidental
Ajuntaments
Organitzacions empresarials

ROL DEL COPEVO
Coordinar la plataforma de relació pimes territorials/centres de recerca i innovació per tal de
promooure l'establiment de contacte i relació, així com les accions de suport a la participació
d'empreses vallesanes en els projectes tractors del PAIE de Catalunya

DIMENSIONAT I IMPACTE
DADES DE REFERÈNCIA
Empreses
Centres d'investigació i recerca
Convenis i contractes empreses i centres
nd
d'investigació

Dada
25.654
50

Any
Font
2011 Tresoreria de la Seguretat Social
2010 Copevo

OBJECTIU
Augmentar nombre de convenis i contractes entre empreses i centres d’investigació

5% s/total

IMPACTES ANUALS
Empreses amb convenis o contractes
Empreses participants projectest tractors

500
20

COSTOS I RECURSOS
CONCEPTE
Empreses amb convenis o contractes
Participació en projectes tractors
TOTAL

COST Ut €
1500
2500

IMPORT
750.000,00
50.000,00
800.000,00
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PLA PER A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I L'OCUPACIÓ 2012-2013
VALLÈS OCCIDENTAL

OBJECTIU 6

ORIENTAR EL RECICLATGE PROFESSIONAL VERS SECTORS ESTRATÈGICS

OBJECTIUS GENERALS I TERRITORIALS
ESTRATÈGIA CATALANA
Oferir formació ajustada a les necessitats
especifiques de cada persona desocupada,
especialment de les que ja posseeixen experiència
professional per afavorir un retorn ràpid al mercat
de treball.
Incrementar la participació de les empreses en els
processos de qualificació i reciclatge de les
persones desocupades.

ESTRATÈGIA TERRITORIAL
El Vallès Occidental registra un conjunt de sectors
que, tot i el seu pes relatiu respecte al conjut,
tenen un valor estratègic: per la seva capacitat de
generació d'activitat econòmica i ocupació a mig
termini, per la seva capacitat de regeneració, o per
abordar noves activitats.
Tanmateix, hi ha diferents col·lectius de
desocupats amb mitja i alta qualificació i/o
experiència laboral que poden reorientar la seva
carrera professional en aquests sectors.
Es plateja la qualificació i reciclatge cap a nous
perfils i competències professionals com un recurs
per a la millora de competitivitat empresarial i
l'ocupació.

CONTEXT I REFERÈNCIA D'ACTUACIÓ
ACTUALITAT TERRITORIAL
Les empreses i els sectors professionals indicats
tenen al Vallès Occidental una posició activa en el
terreny formatiu però una baixa relació amb els
serveis d'ocupació i formació.
El Copevo té experiència en la intervenció en
processos de reorientació de persones
desocupades en el sector del tèxtil, amb la
participació directa en el projecte FEAG.
Els serveis locals d'ocupació, en el període 20092010, han realitzat accions de formació de
reciclatge a 510 participants anuals

PREVISIÓ SEGONS PLANS GENERALS
El PDPAO preveu el desenvolupament de serveis
específics adreçats als següents sectors:
necessitats de llocs de treball per reposició,
turisme, hostaleria i restauració, comerç, agrari i
agroalimentari, TIC, atenció a les persones i medi
ambient.
Tammateix, incorpora dins dels serveis adreçats a
territoris la línia Z.51: Suport a la diversificació del
teixit productiu.
El PAIE preveu dins de la línies estratègiques
d'internacionalització el desenvolupament del
talent per a la internacionalització. L'aplicació a la
nostra comarca suposaria la formació de 30
persones.
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CARACTERITZACIÓ
ACCIONS
Elaboració de cinc plans de recilatge específics en els àmbits de:
- Comerç en general i internacionalització
- TIC en general i Xarxes de telecomunicacions
- Medi ambient en general i energia
- Serveis a les persones
- Turisme reunions i actiu
- Sector industrial
INSTITUCIONS PARTICIPANTS
Organitzacions empresarials
Ajuntaments
Col·legis professionals
Centres d'ensenyament superior
Consorci de Turisme del Vallès Occidental
Consell Comarcal del Vallès Occidental
ROL DEL COPEVO
Planificar, dissenyar i impulsar la realització dels plans de reciclatge, que seran executats per les entitats
membres amb la col·laboració d'altres entitats públiques i privades .
DIMENSIONAT I IMPACTE
DADES DE REFERÈNCIA
Desocupats ocupats anteriorment
Aturats amb necessitat de reciclatge

Dada
Any
Font
78.806 feb-12 SOC
16.700
Copevo

OBJECTIU
Reforçar sectors estratègics i competències oferint noves oportunitats a desocupats qualificats

IMPACTES ANUALS
10% total desocupats reciclatge
Accions reciclatge (70%)
Formació a mida (20%)
Estades empreses (10%)

1.670
1.169
334
167

COSTOS I RECURSOS
CONCEPTE
Accions de reciclatge (promig 55 h)
Formació a mida (promig 50h)
Estades empreses (promig 100h)
TOTAL

COST Ut €
7 €/hora/alumne
20€/hora/alumne
50€ alumne

IMPORT
450.065
334.000
8.350
792.415
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PLA PER A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I L'OCUPACIÓ 2012-2013
VALLÈS OCCIDENTAL

OBJECTIU 7

PREVENIR L’ABANDONAMENT ESCOLAR I PRIORITZAR L’INSERCIÓ LABORAL DELS JOVES

OBJECTIUS GENERALS I TERRITORIALS
ESTRATÈGIA CATALANA
Millorar la qualificació professional de les
persones joves en situació d’atur amb dèficits
formatius i baixa qualificació facilitant la seva
inserció en les empreses i fomentant, si s’escau,
el seu retorn al sistema educatiu.

ESTRATÈGIA TERRITORIAL
Es requereix un augment substancial del nivell actual
d'intervenció sobre l'abandonament prematur i la
disponibilitat d'oferta que combini formació i treball
per als joves que no disposen del graduat
corresponent, per tal que la seva consecució pugui
permetre'ls incorporar-se a la formació certificada.

CONTEXT I REFERÈNCIA D'ACTUACIÓ
ACTUALITAT TERRITORIAL
En el curs 2011-2012 hi ha una oferta de 73
especialitats de PQPI al Vallès Occidental
desenvolupada per una trentena de centres
educatius, en les seves diverses modalitats
(centres de secundària, PTT's, centres d'educació
especial,...) aplegant en conjunt uns 900
participants.
També els serveis locals d'ocupació realitzen
accions d'orientació inicial a joves provinents del
fracàs escolar, com el coneixement i el tast
d'oficis.

PREVISIÓ SEGONS PLANS GENERALS
El PDPA contempla dins dels serveis específics adreçats
a col·lectius la línia I que contempla accions per a joves
menors de 30 anys i en situació de rics d'excusió social i
laboral.
Les accions específiques són: els tast d'oficis, la
formació a mida i amb compromís de contractació, el
mentoring i la motivació a través de l'esport, la música
o el teatre.
El Departament d'Ensenyament, en el marc dels
ensenyaments professionals, continuarà promovent
accions per als joves que no assoleixen amb éxit la
formació secundària obligatòria.
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CARACTERITZACIÓ
ACCIONS
- Disseny i implementació d’experiències de formació i treball
- Difusió d’itineraris d’èxit a joves provinents del fracàs escolar i de l’abandonament prematur

INSTITUCIONS PARTICIPANTS
Ajuntaments
Centres educatius
Organitzacions empresarials
ROL DEL COPEVO
Dissenyar i executar junt amb les entitats membres, en particular municipis i organitzacions empresarials, el
programa per la realització de les experiències.

DIMENSIONAT I IMPACTE
DADES DE REFERÈNCIA
Abandonamet escolar
Joves aturats <30 anys
Joves 16-25 anys
Joves 26-29 anys

Dada
Any
Font
Àmbit
16% Curs 10-11 Ensenyament
Cat
15.235
feb-12 Tresoreria de la Seguretat Social
92.475
2011 Idescat
49.661
2011 Idescat

OBJECTIU
Reduir l'abandonament escolar

10%

IMPACTES ANUALS
Joves

1.900

COSTOS I RECURSOS
CONCEPTE
Experiències formació i treball
TOTAL

COST Ut €
825

IMPORT
1.567.500,00
1.567.500,00
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PLA PER A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I L'OCUPACIÓ 2012-2013
VALLÈS OCCIDENTAL

OBJECTIU 8

DESENVOLUPAR LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS DE LES PERSONES TREBALLADORES EN
SITUACIÓ D’ATUR AMB BAIXA OCUPABILITAT I MILLORAR LA SEVA ACREDITACIÓ PROFESSIONAL

OBJECTIUS GENERALS I TERRITORIALS
ESTRATÈGIA CATALANA
Facilitar, des dels serveis d’informació i
orientació professional, informació fiable,
personalitzada i actualitzada sobre els procés
d’avaluació i d’acreditació de competències,
oferint l’acompanyament necessari. En aquest
sentit, el SOC garantirà la formació i actualització
dels orientadors i altres professionals que
participin en el servei.
L'objectiu és millorar la qualificació o les
competències necessàries per a la inserció
laboral, a través de formació específica o
transversal, i de l’avaluació i acreditació de
competències que hagin estat adquirides a través
de l’experiència professional prèvia.

ESTRATÈGIA TERRITORIAL
Més enllà de les accions de formació per l'ocupació
que puguin organitzar els centres col·laboradors en
les diverses especialitats reconegudes, és
menester disposar d'un programa comú,
permanent, visible i accesible, que permeti
divulgar i apropar la millora de competències
bàsiques i trasnversals a la major part de la
població desocupada, així com els programes
existents per l'avaluació i acreditació de
competències. Es planteja un programa que
impliqui als principals gestors de formació públics
de la comarca.

CONTEXT I REFERÈNCIA D'ACTUACIÓ
ACTUALITAT TERRITORIAL
A nivell comarcal s'han desenvolupat diversos
projectes i iniciatives orientats tant a millorar les
competències de persones amb baixa
ocupabilitat com a informar i formar al al
personal tècnic dels serveis locals d'ocupació dels
procediments orientats a l'avaluació i acreditació
de competències.

PREVISIÓ SEGONS PLANS GENERALS
El PDPA dins de la Cartera de serveis a les persones
diferents mesures de qualificació: mesures de
formació i experiència, entre les que destaca la 4
de Formació tranversal per l'ocupació; mesures de
formació per l'ocupació, sent destacable la de TICs;
i finalment mesures de formació i innovació amb el
desenvolupament d'accions pilot.

Així el bieni 2009-2010 els serveis locals
d'ocupació van realitzar en conjunt accions de
formació ocupacional per a 7.000 usuaris anuals

Tanmateix entre els Serveis espefífics adreçats a
col·lectius es contemplen diferents accions
específicament adreçafrd als col·lectius amb
especials dificultats, entre les quals l'accés a
competències prèvies a la FO.

El Vallès Occidental mantè una xarxa de centres
homologats per a la formació ocupacional molt
important, tant centres de caracter públic com
privat.
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CARACTERITZACIÓ
ACCIONS
- Competències bàsiques
- Competències transversals
- Pla de sensibilització i orientació envers l’acreditació de competències

INSTITUCIONS PARTICIPANTS
Ajuntaments
Centres de formació reglats i ocupacionals
Organitzacions empresarials
ROL DEL COPEVO
Executar la programació d’oferta junt amb les entitats membres
Convenis associacions empresarials i gremis

DIMENSIONAT I IMPACTE
DADES DE REFERÈNCIA
Desocupats de baixa qualificació
Joves aturats < 26 amb baixa qualificació

Dada
Any
Font
72.914 2011 SOC
6.459 feb-12 Tresoreria de la Seguretat Social

OBJECTIU
Garantir l'accés a alguna acció formativa

30% desocupats de baixa qualificació

S'estima que representen aproximadament el 80% de l'atur registrat

IMPACTES ANUALS
Desocupats baixa qualificació

22.000

COSTOS I RECURSOS
CONCEPTE

COST Ut €

7 €/hora/alum 20 h.
Programa formatiu competències bàsiques
Programa formatiu competències trasnversals 7 €/hora/alum 20 h.
TOTAL

IMPORT
2.100.000,00
1.820.000,00
3.920.000,00
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PLA PER A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I L'OCUPACIÓ 2012-2013
VALLÈS OCCIDENTAL

OBJECTIU 9

GARANTIR ELS SERVEIS D’INTERMEDIACIÓ LABORAL A LES PERSONES TREBALLADORES EN SITUACIÓ
D’ATUR
OBJECTIUS GENERALS I TERRITORIALS
ESTRATÈGIA CATALANA
Els serveis d’informació i orientació professional
són els que permeten assegurar l’atenció
individualitzada i el disseny i l’execució
d’itineraris personalitzats de formació i inserció
laboral, en línea amb el que estableix la
Estrategia Española de Empleo.
Aquests serveis es presten directament des de la
xarxa d’oficines que integren a més els canals
telemàtics i telefònics, i poden ser prestats pels
diferents agents que actuen amb finançament
del SOC: serveis d'atenció inicial, identificació
d’ocupabilitat, orientació professional i
assessorament per la recerca de feina.

ESTRATÈGIA TERRITORIAL
La comarca disposa d'un conjunt rellevant de serveis
d'intermediació, ben coneguts en general per la
població i amb un posicionament divers entre les
empreses. La millora de l'eficàcia dels serveis
d'intermediació depèn en bona mesura de la seva
visibilitat territorial i la capacitat dels agents públic i
privats de col·laborar per tal d'incrementar les ofertes
que són gestionades de forma transparent i amb una
major cobertura.
Els agents locals tenen l'oportunitat d'aprofitar la seva
experiència en la gestió d'ofertes laborals i el seu
coneixement de la realitat del territori per aprofundir
en les necessitats empresarials i adequar els perfils
dels seus ciutadants, fet que suposa un actiu
territorial molt important.

CONTEXT I REFERÈNCIA D'ACTUACIÓ
ACTUALITAT TERRITORIAL
La xarxa de Serveis Territorials del SOC disposa
de 7 Oficines de Treball al Vallès Occidental.
De les 80 Agències de Col·locació autoritzades
actualment per operar a Catalunya, 3 tenen la
seu social al Vallès Occidental.
A la comarca hi ha 19 Serveis Locals d'Ocupació
que ofereixen serveis d'intermediació laboral als
usuaris, més els que disposen els agents socials i
econonòmics. 15 entitats utilizen el sistema
d'intermediació XALOC.

PREVISIÓ SEGONS PLANS GENERALS
Durant el període del Pla es desplegarà la norma
vigent de les Agències de Col·locació i s'haurà
d'establir el marc de col·laboració entre el SOC i les
entitats públiques i privades.
El PDPAO preveu la continuïtat de les accions de
recerca activa, tant les pròpies com les de
col·laboració amb entitats i institucions.

Existeix també un nombre important de
dispositius de recerca activa, com aules actives i
clubs de la feina.
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CARACTERITZACIÓ
ACCIONS
- Dispositius de recerca activa de feina per millorar l'ús adequat de canals i eines.
- Prospecció laboral per identificar les necessitats empresarials i la captació d'ofertes.
- Xarxa públic-privada d’intermediació.
- Analitzar les demandes del teixit empresarial per elaborar directrius i recursos per a la millora de
l'ocupabilitat dels aturats.
INSTITUCIONS PARTICIPANTS
Oficines Treball
Agències de col·locació
Centres de formació reglats i ocupacionals
Ajuntaments
Agents socials
ROL DEL COPEVO
Promotor de la xarxa públic-privada d'intermediació amb l'objectiu de millorar la capacitat d'atracció del
mercat de treball a partir de la cooperació entre els agents i analitzar conjuntament el resultat per definir
actuacions de suport a la demanda.
Coordinació de l'execució de les accions per part de les institucions participants.
DIMENSIONAT I IMPACTE
DADES DE REFERÈNCIA
Ofertes de llocs de treball gestionats
Desocupats en recerca activa

Dada
6.500
83.142

Any
Font
2011 SOC i SLO
feb-12 SOC

Les ofertes gestionades s'han estimat a partir de les dades del SOC a Catalunya (31.900 llocs de treball gestionats el
2011, de les quals s'infereixen 3.500 al Vocc.), dels gestionats pels serveis locals d'ocupació municipals (2.100 el 2011) i
unes 900 im

OBJECTIU
Incrementar el 60% el nombre de llocs de treball gestionats pels serveis d'intermediació
Incorporar l'equivalent al 15% dels desocupats a la recerca activa de feina
IMPACTES ANUALS
Ofertes de llocs de treball gestionats
Prospecció empreses
Desocupats en recerca activa

10.400
500
12.500

COSTOS I RECURSOS
CONCEPTE
Gestió d'Ofertes
Accions de recerca activa
Prospecció empreses
TOTAL

COST Ut €
170
100
150

IMPORT
1.768.000
1.250.000
75.000
3.093.000

Pla per a la millora de la competitivitat empresarial i l’ocupació 2012-2013 al Vallès Occidental

43

PLA PER A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I L'OCUPACIÓ 2012-2013
VALLÈS OCCIDENTAL

OBJECTIU 10

ACTUAR INTENSIVAMENT EN ELS BARRIS I MUNICIPIS AMB MÉS ALTA TAXA D’ATUR

OBJECTIUS GENERALS I TERRITORIALS
ESTRATÈGIA CATALANA
El SOC continuarà impulsant projectes de
planificació i desenvolupament econòmic, social i
ocupacional als territoris amb majors dèficits
socials, ocupacionals, demogràfics i de reequilibri
territorial de Catalunya, en col·laboració amb tots
els agents que operen al territori.
El Departament de Territori i Sostenbilitat està
estudiant la continuïtat de les convocatòries
derivades de l'anomenada Llei de Barris.

ESTRATÈGIA TERRITORIAL
El Vallès Occidental és una de les comarques més
heterogènies de Catalunya, inclou tant municipis
amb nivells de renda i taxes d'atur situats en els
extrems superior i inferior, com municipis ben
diferents pel que fa al tamany i població. Amb
municipis molt petits i amb pocs recursos i
municipis més grans que presenten una distribució
dels desocupats molt desigual segons els barris,
amb necessitats d'intervenció diferenciades.
Es requereix d'una intervenció focalitzada i
localitzada en aquelles àrees que presenten una
taxa d'atur superior a la mitjana catalana, amb
l'objectiu d'incremetar l'ocupabilitat i disminuir el
risc d'expulsió del mercat de treball i d'exclusió
social.

CONTEXT I REFERÈNCIA D'ACTUACIÓ
ACTUALITAT TERRITORIAL
En el període d'aplicació de la Llei Barris s'han
desenvolupat projectes a 14 barris de 8 municipis, la
majoria dels quals han accedit al programa Treball
als Barris:
- Zona Sud i Ripoll de Sabadell
- La Maurina i els 4 barris del districte 2 de Terrassa
- Les Planes de Sant Cugat
- Can Sant Joan i La Ribera de Montcada i Reixach
- El Pinar de Rubí
- Can Folguera de Santa Perpètua de Mogoda
- La Romànica de Barberà del Vallès
- Can Mas de Ripollet.

PREVISIÓ SEGONS PLANS GENERALS
El PDPAO recull, dins dels Serveis específics
adreçats a territoris, la mesura 56 de promoció del
reequilibri social i econòmic a través del
desenvolupament d'iniciatives integrades de
planificació i intervenció territorial.
Actualment, no hi ha informació oficial sobre noves
convocatòries previstes.

El territori concentra 10 dels 63 municipis amb més
de 20.000 habitants i té una densitat de població el
doble que la província.
Es vol donar continuïtat als serveis i accions del
programa Treball als barris ampliant la seva
aplicació a nous barris/zones que requereixen
aquest model d'intervenció.

Pla per a la millora de la competitivitat empresarial i l’ocupació 2012-2013 al Vallès Occidental

44

CONTEXT I REFERÈNCIA D'ACTUACIÓ
ACTUALITAT TERRITORIAL

PREVISIÓ SEGONS PLANS GENERALS

En el període d'aplicació de la Llei Barris s'han
desenvolupat projectes a 14 barris de 8 municipis, la
majoria dels quals han accedit al programa Treball
als Barris:
- Zona Sud i Ripoll de Sabadell
- La Maurina i els 4 barris del districte 2 de Terrassa
- Les Planes de Sant Cugat
- Can Sant Joan i La Ribera de Montcada i Reixach
- El Pinar de Rubí
- Can Folguera de Santa Perpètua de Mogoda
- La Romànica de Barberà del Vallès
- Can Mas de Ripollet.

El PDPAO recull, dins dels Serveis específics
adreçats a territoris, la mesura 56 de promoció del
reequilibri social i econòmic a través del
desenvolupament d'iniciatives integrades de
planificació i intervenció territorial.
Actualment, no hi ha informació oficial sobre noves
convocatòries previstes.

El territori concentra 10 dels 63 municipis amb més
de 20.000 habitants i té una densitat de població el
doble que la província.
Es vol donar continuïtat als serveis i accions del
programa Treball als barris ampliant la seva
aplicació a nous barris/zones que requereixen
aquest model d'intervenció.

CARACTERITZACIÓ
ACCIONS
- Dispositius ocupacionals integrals als barris (orientació i formació).
- Contractació laboral per actuacions a desenvolupar dins del barri.
- Acitivació de les entitats socials del barri que poden recolzar la dinamització i regeneració de l'activitat
- Xarxes de col·laboració ciutadana d'inserció social i laboral
- Anàlisis d'oportunitats de dinamització d'activitats en aquestes àrees
INSTITUCIONS PARTICIPANTS
Ajuntaments
Organitzacions sindicals
Entitats no lucratives
ROL DEL COPEVO
Elaborar proposta de Municipis i Barris a incloure en el programa a partir de les dades disponibles
conjuntament amb els ajuntaments participants.

DIMENSIONAT I IMPACTE
DADES DE REFERÈNCIA
Desocupats en recerca activa
Participants prog. Treball als Barris

Dada
Any
Font
83.142 feb-12 SOC

Àmbit
Cat

nd

OBJECTIU
Incrementar les oportunitats d’ocupació i inserció en aquells barris i municipis la taxa d’atur dels quals supera
en un 50% la mitjana comarcal, reduint el risc d'exclusió social.
La intervenció es concentrarà en municipis i àrees que, en conjunt, representin un 20% del total de
desocupats de la comarca
IMPACTES ANUALS
Població potencial (20% desocupats)
Impacte sobre població potencial

16.628
10%
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