Acord núm. 2/2020
aprovat pel Grup Impulsor INDUSTRIA I INNOVACIÓ
en sessió ordinària, el 22 de juliol de 2020

PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP IMPULSOR

APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE XOC COVID-19 PER A LA REACTIVACIÓ
SOCIOECONÒMICA DEL VALLÈS OCCIDENTAL
PUNT DE PARTIDA: EL PLA DE XOC
PER A LA INDÚSTRIA 2020
El 12 de desembre de 2019 el Grup Impulsor del
Pacte per la Reindustrialització del Vallès reunit
al Centre d’Empreses Can Gavarra de Polinyà
Occidental en sessió oberta al conjunt
d’institucions membres, aprovà un acord per
avançar en el desplegament operatiu de la
col·laboració amb el Pacte Nacional per a la
Indústria de Catalunya, així com amb la resta
d’administracions i plans del sector industrial.
Davant l’inici d’una tendència d’estancament
moderat del sector, es va realitzar un esforç per
a concretar una Pla de Xoc amb 4 projectes
concrets. Per a donar una resposta efectiva a les
dificultats i reptes del sector, tot apostant per a
una col·laboració més efectiva amb les
administracions supracomarcals. Els projectes
aprovats van ser:
- Prevenció i reacció davant dels EROs,
activant programes i recursos per prevenir,
anticipar i minimitzar els seus efectes i,
especialment, de l’impacte que suposa a les
persones i a les pimes.
- Acceleració de la xarxa i serveis dels espais
de fabricació digital, per apropar les
tecnologies digitals als agents de la
quàdruple hèlix i el conjunt de la ciutadania.
- Revitalització dels espais productius, per
transformar els polígons en espais
productius, amb infraestructures i serveis
que responguin a les necessitats del teixit
productiu
i
per
proveir
d’espais
d’excel·lència capaços de mantenir i atraure
la indústria del futur.
- El Vallès arrelat a la indústria, per
sensibilitzar al conjunt de la societat de la
importància del sector industrial a la nostra
comarca, el Vallès Occidental.

Aquell mateix dia, es va presentar la proposta del
Pla de Xoc a la Direcció General d’Indústria de la
Generalitat de Catalunya.
En data 17 de gener de 2020, en sessió celebrada
al Sincrotó Alba de Cerdanyola del Vallès es
presentaren aquests projectes també davant els
representants del Ministeri d’Indústria de l’Estat
Espanyol i de la Diputació de Barcelona.
D’aleshores, i fins a dia d’avui, s’han realitzat
contactes amb aquestes institucions per
recordar aquest marc de cooperació i sol·licitar
suport específic pel territori del Vallès
Occidental. Malgrat la bona predisposició, es
constata que no s’ha establert ni concretat cap
recurs específic per desplegar el Pla.

IMPACTE DE LA COVID-19 A LA
CONJUNTURA DE LA COMARCA
El Vallès Occidental s’ha vist afectat de forma
significativa per la crisi sanitària provocada per la
Covid-19 i pels seus impactes en l’activitat
econòmica i en l’ocupació. A 30 de juny de 2020,
s'han presentat un total de 10.579 expedients
que afecten 94.273 persones, el 13% del total de
Catalunya. Els expedients per força major
concentren el 90% dels total (9.534) i el 7% de les
persones afectades (70.552). El 29,8% de la
població assalariada de la comarca estaria
afectada per un ERTO, proporció superior a la del
conjunt de Catalunya (27%).
Sectorialment, la secció amb més persones
afectades a la comarca és la indústria
manufacturera (29,5%), seguida del comerç
(17,5%), l'hostaleria (12%), la construcció (6,2%)
i les activitats professionals (5,1%). Aquestes cinc
branques concentren el 70% del total de llocs de
treball afectats.
A banda de les persones que estan en situació
d’ERTO, el Vallès Occidental tanca el mes de juny
amb 61.987 persones desocupades, essent la
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seva taxa d’atur del 13,7%. Respecte a l'any
anterior, l’atur ha crescut un 30,3%, el que
suposa 14.399 persones aturades més.
D’altra banda, durant el període s’anuncien nous
tancaments d’empreses industrials: Nissan
(Montcada i Reixac) i Sintermetal (Ripollet), que
cal sumar a les ja conegudes: TE Connectivity i
General Cable (Montcada i Reixac), Huayi
Compressors (Sant Quirze del Vallès) i
Continental (Rubí).

NOVA ETAPA DE LA CONCERTACIÓ
TERRITORIAL COMARCAL
La crisi provocada per la Covid-19 també ha
comportat un canvi en les iniciatives de
dinamització de la comarca, i ha generat un nou
context. És un moment d’oportunitat que ha de
permetre el desplegament de noves eines i
mecanismes de participació, gestió i concertació
territorial en les polítiques públiques.
En data 25 de març de 2020, el Grup Impulsor del
Pacte ja aprovà una declaració conjunta de
mesures urgents per a minimitzar els efectes de
la crisi del coronavirus, i que han permès activar
unes eines per a la diagnosi socioeconòmica, de
seguiment i impuls de mesures aplicades per les
administracions locals o de suport a la fabricació
de material de protecció, entre d’altres.
A nivell general, el Consell d’alcaldies del Vallès
Occidental, en data 16 de juny va aprovar el Pla
de Reconstrucció social i econòmica del Vallès
Occidental que articula la cooperació institucional i el posicionament del territori en quatre
grans eixos: mesures transversals i territorials
(Reinventem-nos), mesures de protecció social
(Protegim-nos), mesures de reactivació
econòmica (Activem-nos) i mesures de
sostenibilitat i responsabilitat social (Responsabilitzem-nos). Aquest va ser avalat pels principals
agents econòmics i socials del territori en la
mateixa sessió d’aprovació i pel plenari del
Consell Comarcal en sessió de 16 de juliol.
A nivell sectorial, es treballa en el desplegament
d’un Pla de Reactivació econòmica per establir

un marc d’actuació compartit que permeti
incrementar la resiliència i capacitat d’adaptació
del territori, que es desplegarà en dos àmbits:
Indústria i Innovació (donant continuïtat al Pacte
per la Reindustrialització) i Comerç i Restauració
(impulsat a partir dels efectes de la covid-19)
Durant els mesos de juny i juliol d’enguany s’han
intensificat els treballs de concertació públicoprivat per a dissenyar un pla d’actuacions
urgents i de xoc pels efectes de la Covid-19.
Aquest primer paquet d’actuacions dirigides al
sector industrial però també generals han de
permetre, a partir de l’acció immediata, pal·liar,
ajudar i afrontar algunes de les conseqüències
d’aquesta crisi i ser la base inicial del nou Pla de
Reactivació econòmica.

UN PAS NECESSARI I URGENT:
APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE XOC
COVID-19 DEL VALLÈS OCCIDENTAL
Per tot l’exposat, es prenen els següents acords:
- Apostar per avançar en una nova etapa de
cooperació, contribuint des de les entitats en
l’elaboració i desplegament del Pla de
Reactivació econòmica del Vallès Occidental en
l’horitzó 2023.
- Aprovar el Pla de Xoc Covid-19, amb un primer
paquet
d’actuacions
prioritàries
a
desenvolupar de forma concertada i
participativa per tots els agents del territori,
d’acord amb les possibilitats de recursos
actuals i que es relacionen a l’annex adjunt.
- Aportar l’expertesa de cadascuna de les
entitats, segons les possibilitats i capacitats,
vetllant pel major compliment dels objectius
que persegueixen les actuacions i alineant-los
amb els plans d’actuació propis.

- Vetllar conjuntament per cercar i manifestar la
necessitat de mobilitzar més recursos
econòmics per a la comarca i poder executar
actuacions urgents i prioritàries identificades i
que no s’han pogut incorporar per a la manca
de finançament.

Grup Impulsor del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental
Vallès Occidental, 22 de juliol de 2020
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Annex Acord PLA DE XOC COVID-19
REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA
DEL VALLÈS OCCIDENTAL
Aprovació inicial: 22 de juliol 2020
Grup Impulsor Indústria i Innovació

BASES I CRITERIS PER A LA SEVA ELABORACIÓ
• Procés de participació intens. Durant els mesos de juny i juliol s’han realitzat
múltiples reunions de treball per a compartir la diagnosi, les necessitats i les
actuacions urgents a activar amb el conjunt d’agents públics i privats.
• Previsió d’un escenari de regressió econòmica a curt termini. Per a la
finalització i impacte de les grans mesures de suport al teixit empresarial
(ERTOs i ajornaments de tributs) i la possible situació de rebrots que
comportin restriccions de l’activitat econòmica.
• Un primer paquet d’actuacions a implementar durant els propers mesos.
D’aplicació immediata segons les possibilitats actuals i els recursos obtinguts.
Incorporació de més actuacions a partir del setembre.
• Secretaria del Consell Comarcal, amb el compromís de tothom. Aportació de
recursos tècnics i econòmics de l’ens comarcal amb la implicació i
col·laboració del conjunt d’entitats segons la seva expertesa i potencial.
• La cooperació públic-privada més important que mai. Conèixer i aprofitar els
programes i serveis del conjunt d’agents del territori ens permetrà abordar
millor la crisi, especialitzant la intervenció i evitant duplicitats.
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CONTEXT I FUNCIONAMENT
• Amb visió de conjunt. Alineat amb el Pla de Reconstrucció social i econòmica
del Vallès Occidental i la resta de plans i estratègies comarcals
• Com a base del nou Pla de Reactivació socioeconòmica del Vallès Occidental
2021-2023, que marcarà les mesures, línies i actuacions en el proper període
en l’àmbit del desenvolupament econòmic local.
• Ampliació de la concertació públic i privada. Partint de l’experiència i
consolidació del Pacte per la Reindustrialització, i obrint un nou espai de
cooperació en l’àmbit del sector del comerç i la restauració.
• Governança del Pla de Xoc Reactivació socioeconòmica Covid-19. De
funcionament àgil i dinàmic, amb el seguiment i aprovació d’actuacions per
part dels dos Grups Impulsors polítics: el d’Indústria i innovació del Pacte ja
existent, i el de comerç i restauració previst de constituir el mes de setembre.
• Avaluació inicial. Es preveu un procés de valoració i revisió del Pla amb el
tancament de l’any 2020, per tal d’ajustar les actuacions en marxa i coordinarse amb el procés d’elaboració del nou Pla de Reactivació.
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ACTUACIONS INICIALS
MESURES

ACTUACIONS

1. FISCALITAT LOCAL I
SIMPLIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA

1.1. Crear una comissió jurídica per facilitar l’aplicació de les mesures de reactivació
1.2. Transferència de les mesures fiscals locals més eficients i innovadores
1.3. Preparar una segona fase de paquet d’ajuts i mesures compartits
1.4. Facilitar i accelerar la tramitació electrònica en els tràmits empresarials
1.5. Convocar la taula política comarcal de regidories d’hisenda

2. ESPAIS ECONÒMICS

2.1. Elaborar el cens establiments buits als PAE al tancament d’any

3. QUALITAT OCUPACIÓ
(ERTOS I EROS)

3.1. Activar el radar territorial per a la detecció de situacions d’ajust
3.2. Informes pilot impacte de riscos d’empreses tractores en ajust o risc
3.3. Recollida i difusió dels serveis disponibles per a la reconversió PIMES i persones desocupades

4. SOSTENIBILITAT I
ECONOMIA CIRCULAR

4.1. Sensibilització, comunicació i promoció: sostenibilitat i recursos de suport
4.2. Market place en EC virtual: adaptació i transformació sostenible del negoci
4.3. Transferència de coneixement i tecnologia per innovació sostenible
4.4. Servei d’impuls i acompanyament a la implementació de l’EC a la indústria

5. DIGITALITZACIÓ (4.0)

5.1. Sensibilització de la necessitat urgent de la transformació digital
5.2. Difusió dels programes i serveis existents a la comarca
5.3. Servei express acceleració de la transformació digital de la PIME industrial
5.4. Mantenir el servei de suport a la fabricació material sanitari en serveis essencial

6. FORMACIÓ PEL TREBALL

6.1. Formació de formadors en FP ocupacional per a la docència híbrida
6.2. Competències digitals bàsiques per a l’accés a la formació on-line
6.3. Divulgació de pràctiques virtuals en empreses
6.4. Webinar: Posem en valor la formació per l’ocupació

7. MOBILITAT

PENDENT CONSTITUIR GRUP. PUNT DE PARTIDA: PLA SUPRALOCAL QUALITAT DE L’AIRE

8. ECONOMIA SOCIAL I
SOLIDARIA

8.1. Impuls de plataformes de distribució local amb la col·laboració del tercer sector
8.2. Presentació Recull d’iniciatives d’innovació i transformació social en el marc de la pandèmia

9. PROMOCIÓ TERRITORIAL

9.1. Directori de recursos comarcals per a la reactivació econòmica
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1. FISCALITAT I SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA
1.1. Crear una comissió jurídica per facilitar l’aplicació de les mesures de reactivació
Objectiu

Garantir i facilitar un grau de cobertura legal i administratiu comú entre els diferents
municipis de la comarca per a la implementació d’ajuts i bonificacions.

Descripció

-

Desplegament

Execució: Ajuntaments (implicació àrees serveis generals)
Suport tècnic: Consell Comarcal i Diputació de Barcelona.

Impulsar l’intercanvi i cooperació entre les secretaries i intervencions
Establir uns criteris comuns per a l’aprovació d’ordenances i normativa local
Crear “jurisprudència” pel desplegament de mesures de reactivació econòmica
Compartir solucions per aplicar partides pressupostàries a la recuperació

1.2. Transferència de les mesures fiscals locals més eficients i innovadores
Objectiu

Descripció

Desplegament

Facilitar l’intercanvi de bones pràctiques i impulsar l’harmonització entre municipis
-

Avaluar les bonificacions i propostes ja aprovades i seleccionar les més rellevants
Crear “guies” o “ordenances tipus” de les mesures comprovades més eficaces
Difondre les mesures creant newsletter de difusió a les assessories laborals,
consultories empresarials, teixit empresarial,...

Execució: Consell Comarcal. Col·laboració: entitats motores
Participació: conjunt d’ajuntaments i sector privat.
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1. FISCALITAT I SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA
1.3. Preparar una segona fase de paquet d’ajuts i mesures compartits
Objectiu

Descripció

Anticipar-se a les conseqüències d’un allargament de la situació de crisi de les
empreses o d’una nova possible limitació de l’activitat pel rebrot de la pandèmia.
-

Desplegament

Focalitzar en el teixit empresarial local l’objecte principal de l’ajut
Capacitat multiplicadora de les mesures: propostes que suposin una millora per a
les empreses i persones vulnerables (partir d’experiències d’èxit).
Condicionar les ajudes o incentivar que augmentin la resiliència empresarial

Execució: Ajuntaments. Suport tècnic: Consell Comarcal i Diputació de Barcelona
Participació: agents socials i econòmics

1.4. Facilitar i accelerar la tramitació electrònica en tràmits empresarials
Objectiu

Reduir el temps per a l’obertura d’activitats i dels tràmits amb l’administració
-

Descripció

Desplegament

-

Recursos per a la digitalització del procediment i tramitació interna així com
d’atenció a l’empresa i autònoms/es
Implementació d’un indicador compartit de temps mig de resolució de llicències
Suport a la PIME per a la realització de tràmits online

Execució: Ajuntaments i Consell Comarcal.
Participació: agents socials i econòmics i altres administracions.
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1. FISCALITAT I SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA
1.5. Convocar la taula política comarcal de regidories d’hisenda
Objectiu

Compartir, sensibilitzar i accelerar les actuacions urgents de la mesura

Descripció

Preparar els diferents documents d’acord i propostes
Reunió tècnica preparatòria amb les direccions d`àrea o gerències locals
Convocatòria: 1a setmana Octubre 2020

Desplegament

Execució: Consell Comarcal i ajuntaments. Col·laboració: Entitats motors

2. ESPAIS ECONÒMICS
2.1. Elaborar el cens establiments buits als PAE al tancament d’any
Objectiu

Conèixer l’impacte de la crisi en l’ocupació dels PAE

Descripció

Elaborar amb els ajuntaments que tenen conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal

Desplegament

Execució: Consell Comarcal. Participació: Ajuntaments.

7

3. QUALITAT DE L’OCUPACIÓ
3.1. Activar el radar territorial per a la detecció de situacions d’ajust
Objectiu

Conèixer la situació de les principals empreses de la comarca per valorar l’activació de
mesures de prevenció per les que es troben en pitjor situació.

Descripció

- Elaborar uns indicadors bàsics que permetin la valoració de situació per part dels
agents socials i econòmics.
- Recollir la informació de les 60 grans empreses del territori
- Identificar les empreses motores locals, amb un alt valor estratègic, que es troben
en situació d’ajust o en risc.

Desplegament

Execució: Consell Comarcal i agents socials i econòmics
Col·laboració: Ajuntaments

3.2. Informes pilot impacte de riscos d’empreses tractores en ajust o risc
Objectiu

Conèixer l’impacte del tancament d’una empresa pel territori, especialment, les
PIMEs afectades i els i les treballadores.

Descripció

- Seleccionar 3 empreses en situació d’ajust o risc
- Elaborar un informe tipus d’anàlisi de riscos.
- Realitzar l’anàlisi de riscos i elaborar l’informe detallat de l’empresa

Desplegament

Execució: Consell Comarcal, ajuntaments afectats i agents socials i econòmics.

3. QUALITAT DE L’OCUPACIÓ
3.3. Recollida i difusió dels serveis disponibles per a la reconversió de PIMES i persones
desocupades
Objectiu

Donar a conèixer a les empreses i a les persones desocupades afectades per un procés
d’ajust o tancament els serveis existents a la comarca pels agents públics i privats.

Descripció

Desplegament

-

Crear una cartera comuna de serveis de programes d’assessorament i suport per
oferir a les PIMEs del territori.
Crear una cartera comuna de serveis d’orientació i acompanyament per a
persones provinents de tancaments d’empreses o processos d’ajust.

Execució: Consell Comarcal.
Participació: Ajuntaments i agents socials i econòmics

4. SOSTENIBILITAT I ECONOMIA CIRCULAR
4.1. Sensibilització, comunicació i promoció: sostenibilitat i recursos de suport
Objectiu

Incorporar la sostenibilitat en els processos d’adaptació als reptes de transformació
industrial i adequació a necessitats de canvis de model de negoci generades per la
COVID19.

Descripció

Aprofitar diferents recursos i iniciatives per sensibilitzar, informar i formar a les
empreses:
- Promoció de la Borsa Residu-Recurs. Col·laboració Consell General de Cambres
- Ajuts i recursos de suport. Comarca, Catalunya, Espanya i Europa
- Difusió d’experiències de les empreses i bones pràctiques
- Impuls Mapa de Recursos per una economia circular
- Sostenibilitat en el marc de les accions de prevenció de riscos en relació a Covid19

Desplegament

Execució: Consell Comarcal. Col·laboració entitats Grup Motor
Participació: conjunt d’agents públics i privats

4.2. Market place en EC virtual: adaptació i transformació sostenible del negoci
Objectiu

Aprofitar el Market Place en EC en la seva 4a. Edició per abordar els reptes
d’adaptació i transformació sostenible en la situació actual afectada per la COVID19

Descripció

Dissenyar la jornada amb un format virtual i afrontar entre els diferents temes els
reptes d’interès en la situació d’adaptació de models de negoci a les necessitats de
transformació i crisi COVID19

Desplegament

Execució: Consell Comarcal. Col·laboració entitats Grup Motor i altres
Col·laboració: conjunt d’agents públics i privats i empreses
10

4. SOSTENIBILITAT I ECONOMIA CIRCULAR
4.3. Transferència de coneixement i tecnologia per innovació sostenible
Objectiu

Facilitar la transferència de coneixement i tecnologia a les empreses afavorint la
innovació en clau de sostenibilitat, associada tant al producte final com al procés de
producció, així com al model de negoci

Descripció

Potenciant el funcionament i utilització de la Plataforma de transferència de
coneixements i tecnologia, una plataforma col·laborativa entre universitats i centres
tecnològics, per facilitar la transferència i l’establiment de canals de col·laboració
entre si i tant amb els serveis de suport a les empreses com amb les empreses.

Desplegament

Execució: Consell Comarcal. Col·laboració: Entitats Plataforma transferència
coneixements i tecnologia (universitats i centres tecnològics)
Participació: conjunt d’agents públics i privats. Empreses

4.4. Servei d’impuls i acompanyament a la implementació de l’EC a la indústria
Objectiu

Facilitar informació i suport a empreses de la comarca interessades en implementar
l’EC en la seva activitat en escenari post COVID19.

Descripció

Entrevistes d’informació i detecció d’oportunitats, derivació a serveis i recursos i
seguiment del procés d’implementació. Complementar amb serveis d’assessorament
que ofereixen serveis d’entitats comarcals o altres. Gestionar la possibilitat de
complementar amb assessorament expert per acompanyar els canvis de model de
negoci

Desplegament

Execució: Consell Comarcal. Col·laboració: Entitats del Grup Motor
Participació: conjunt d’agents públics i privats
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5. DIGITALITZACIÓ (4.0)
5.1. Sensibilització de la necessitat urgent de la transformació digital
Objectiu

Apropar els aspectes més destacats de les noves tendències post COVID19 i l’actual
evolució de les tecnologies entre les PIMEs de la comarca.

Descripció

Realitzar diferents sessions de sensibilització amb els continguts següents:
- Casos d’èxit i bones pràctiques d’empreses resilients
- Oportunitats d’aplicació de tecnologies en funció de l’estat de maduresa actual
- Noves oportunitats de negoci relacionades amb la digitalització i la Covid19

Desplegament

Execució: Consell Comarcal. Col·laboració: Entitats motores.
Participació: conjunt d’agents públics i privats

5.2. Difusió i informació dels programes i serveis existents a la comarca
Objectiu

Descripció

Desplegament

Facilitar a les empreses l’accés a programes i serveis, i optimitzar els recursos
disponibles en el conjunt de la comarca davant la situació d’excepcionalitat.
-

Elaborar materials de divulgació i difusió de l’oferta existent.
Difondre i informar a les empreses
Activar mecanismes de coordinació entre operadors per a la derivació d’empreses
interessades.

Execució: Consell Comarcal.
Col·laboració: Entitats grup motor i conjunt d’agents públics i privats
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5. DIGITALITZACIÓ (4.0)
5.3. Servei express d’acceleració de la transformació digital de la PIME industrial
Objectiu

Donar un suport ràpid i de qualitat a les empreses que apostin per a digitalització com
a palanca per reforçar la seva competitivitat en el context post COVID19.

Descripció

Assessorament personalitzat a través d’un servei de consultoria especialitzat per
elaborar i iniciar un full de ruta cap a la transformació digital, que contingui:
diagnòstic del nivell de maduresa digital, pla d’implementació de la digitalització,
acompanyament durant la implantació del Pla, selecció de partners tecnològics,....

Desplegament

Execució: Consell Comarcal. Col·laboració: Entitats motores.
Participació: conjunt d’agents públics i privats

5.4. Mantenir el servei de suport a la fabricació material sanitari en serveis essencial
Objectiu

En cas de necessitat, posar a disposició dels serveis essencials material de protecció
3D a partir de la col·laboració dels espais de fabricació digital de la comarca

Descripció

Suport a les iniciatives locals de fabricació de material d’ús sanitari en previsió d’un
nou rebrot:
- Coordinació d’actuacions per optimitzar el proveïment de material produït
- Facilitar recursos i material per garantir la fabricació
- Suport i coordinació als punts locals de recollida i distribució de material

Desplegament

Execució: Consell Comarcal i centres de fabricació digital.
Col·laboració: ajuntaments i agents socials
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6. FORMACIÓ PEL TREBALL
6.1. Formació de formadors/es en FP ocupacional per a la docència híbrida
Objectiu

Reforçar la formació dels equips docents d’FP ocupacional, en metodologies
didàctiques aportant eines i recursos per a la impartició de formació híbrida/blended.

Descripció

Realització d’un curs modular pels formadors/es de la comarca:
• Format d’impartició on-line
• Continguts i càpsules formatives d’accés lliure i obert.

Desplegament

Execució: Consell Comarcal. Col·laboració: Entitats motores i grup de treball formació.
Participació: conjunt d’agents públics i privats amb FO

6.2. Competències digitals bàsiques per a l’accés a la formació on-line
Objectiu

Reduir l’escletxa digital i facilitar l’accés a la formació a distància per perfils sense
competències digitals.

Descripció

Crear un mòdul general en competències digitals, adreçat a l’alumnat de FP
ocupacional previ a l’inici de la formació i d’ús per a totes operadors de la formació
• Format d’impartició on-line.
• Continguts i càpsules formatives d’accés lliure al portal CCVOC

Desplegament

Execució: Consell Comarcal. Col·laboració: Entitats motores i grup de treball formació.
Participació: conjunt d’agents públics i privats amb FO
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6. FORMACIÓ PEL TREBALL
6.3. Divulgació de les pràctiques virtuals en empreses
Objectiu

Fomentar entre el teixit empresarial i l’alumnat noves formes d’aprenentatge de
coneixements pràctics no presencials

Descripció

Elaborar una sèrie de vídeos amb la participació d’empreses i professionals, amb un
enfocament divulgatiu d'activitats d'aprenentatge pràctic, dirigits a l’alumnat i a les
empreses. S’elaborarà amb la col·laboració dels membres actius de la Xarxa
d'empreses i agents de sensibilització.

Desplegament

Execució: Consell Comarcal. Col·laboració: Entitats motores i entitats patronals.
Participació: conjunt d’agents públics i privats

1.4. Webinar: Posem en valor la formació per l’ocupació
Objectiu

Posar de manifest el valor que aporta la FP per a l’ocupació davant la situació de crisi
actual i en un escenari de retrocés de l’oferta formativa.

Descripció

Mitjançant la realització d’una taula rodona en format webinar es generarà debat,
apropant els canvis d’accés al coneixement, tant a les entitats formatives del sector
ocupacional com d’empreses del territori.

Desplegament

Execució: Consell Comarcal i entitats motores
Participació: Grup de treball i conjunt d’agents públics i privats amb FO

15

8. ECONOMIA SOCIAL I SOLIDARIA
8.1. Impuls de plataformes de distribució local amb la col·laboració del tercer sector
Objectiu

Descripció

Desplegament

Enfortir el teixit empresarial local facilitant la distribució de qualsevol producte i
fomentar l’ocupació de col·lectius més desafavorits.
-

Suport a la creació de plataforma locals de distribució dels municipis interessats
Ajudar al teixit local a la distribució de productes de la compra online
Implicar a les entitats del tercer sector com a possibles operadors i col·laboradors
del servei de distribució.

Execució: Consell Comarcal i ajuntaments. Col·laboració: entitats motores
Participació: entitats i agents socioeconòmics.

8.2. Presentació recull iniciatives innovació i transformació social en la pandèmia COVID-19
Objectiu

Donar a conèixer i visibilitzar la capacitat dels agents i entitats de la comarca per
articular propostes de transformació.

Descripció

-

Desplegament

Execució: Consell Comarcal i entitats motors.
Participació: ajuntaments, entitats i agents socioeconòmics i experiències recollides

Identificar experiències, projectes i serveis destacats
Fer accessible aquesta informació per tal de generar coneixement compartit
Acte públic de presentació i reconeixement.
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9. PROMOCIÓ TERRITORIAL
9.1. Directori de recursos comarcals per a la reactivació econòmica
Objectiu

Donar a conèixer i divulgar entre la ciutadania i les empreses el conjunt de recursos
públics i privats disponibles

Descripció

-

Desplegament

Execució: Consell Comarcal.
Col·laboració: ajuntaments i agents socials i econòmics.

Revisar la informació del directori actual.
Recollir i validar la informació
Presentació pública i divulgació del directori.
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