Jornada
Experiències innovadores i
tendències de l’ocupació
industrial: estem preparats?
Terrassa, 23 de març de 2017
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Aquesta jornada s’emmarca en el Pacte per a la Reindustrialització del Vallès Occidental que
treballa per la reactivació del teixit productiu industrial de forma coordinada entre tots els
ajuntaments vallesans i els principals agents territorials del món acadèmic, sindical i econòmic.
La jornada pretén difondre experiències innovadores de foment de l’ocupació a la indústria,
conèixer els canvis i les noves tendències dels perfils i les competències industrials i debatre sobre
com millorar l’ocupabilitat de les persones.
Es dirigeix a personal tècnic de les administracions locals i d’institucions públiques i privades que
impulsen el sector industrial, persones desocupades interessades en conèixer els canvis del sector
i professionals d’empreses de les àrees de direcció i de recursos humans
09.15 Arribada i acreditacions
09.30 Benvinguda institucional a càrrec de
Sr. Miquel Sàmper, Tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació de l’Ajuntament de
Terrassa
Sr. Joan Carles Paredes, Vicepresident del 5è Consell Comarcal del Vallès Occidental i President de la
Comissió de Promoció Econòmica i Ocupació
09.45 Experiències. Presentació d’inicitives innovadores pel foment de l’ocupació industrial a diferents
sectors del Vallès Occidental:
- Sector farmacèutic, químic, plàstic i afins (Terrassa, Rubí i Barberà del Vallès). A càrrec del Sr. Carlos
Pereira de l’Ajuntament de Terrassa i Sr. Jordi Camps. Manager de RR.HH. de NIFCO
- Metall Vallès (Sabadell, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès i Sant Quirze del Vallès). A càrrec de la Sra.
Anna Monterde Cap d’Intermediació Laboral de Promoció Econòmica Sabadell, SL
- Logis Ocupació de la Riera de Caldes. A càrrec de la Sra. Dolors Quílez de l’Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda
Modera: Diputació de Barcelona
10.45 Pausa cafè
11.00 Presentació de les conclusions de la publicació Els sectors econòmics emergents i la formació
professional a la Regió Metropolitana de Barcelona: sector Indústria 4.0, a càrrec d’Anna Punyet de
l'Observatori de la Fundació BCN Formació Professional
11.30 Debat: Canvis en els perfils i competències a les ocupacions industrials: com les fomentem des del
territori?
- Sr. Albert Pahissa, Responsable del servei d’assessorament en la formació professional (SARE) a el Institut
de Badia del Vallès
- Sr. Xavi Vèlez, Responsable de formació de l’empresa Biotecnal
- Sr. Pere Ejarque, Responsable d’Intermediació de CECOT
Modera: Consell Comarcal del Vallès Occidental
12.30 Finalització de la jornada

