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Mesa d’ocupació 

 

A Castellar del Vallès, a 5 d’octubre de 2015, essent les 19 hores, sota la presidència del 

Sr. Alcalde, es reuneixen els membres que integren la Mesa d’ocupació. 

 

- La secretària de la Mesa d’ocupació, Sra. Carme Guirao Pérez (per delegació del 

Secretari de la corporació, Sr. Juli Boadella Vergés). 

 

- Els vocals titulars. La llista de convocats i assistents és la que segueix: 

 

 

Institució 

 

Cognom Nom 

 

05/10/2015 

Comerç Castellar  

 

Andreví Truyols Marc Excusa assistència 

Comerç Castellar Armengol Maria Excusa assistència 

CdC Bacardit Lluís Excusa assistència 

 

ASEMCA Batet Jordi Excusa assistència 

INS Castellar Bautista Manel Assisteix 

INS Puig de la 

Creu 

Blasco Josep Assisteix 

Creu Roja Bordes Maria Dolores Excusa assistència 

PP Carpio Antonio No li arriba la convocatòria 

CdC Castellví Pau Excusa assistència 

ASEMCA Cortés  Joaquim Excusa assistència 

Decidim Castellar Espinosa Ita Excusa assistència 

ASEMCA Fernández Valdivia Juan Antonio Assisteix 

ERC Homet Rafa Assisteix 

Ajuntament Luna Conxita Excusa assistència 

IC-V Martínez Dani Excusa assistència 

Ajuntament Massagué Glòria Excusa assistència 

RAF Plana Pau Assisteix 
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UGT Vallès 

Occidental 

Poch Elisenda Excusa assistència 

Ajuntament Portolés Àlex Assisteix 

Creu Roja Prat Mireia Assisteix 

Ajuntament Puig Mar Excusa assistència 

ERC Rebollo Ferran Assisteix 

Som Castellar PSC Roman Marta Excusa assistència 

Ciutadans Rosales Josep Assisteix 

CdC   Santos Toni Assisteix 

Comerç Castellar 

 

 

Sentís Xavier Assisteix 

TEB  

 

 

Torres  Joan Assisteix 

Consell Comarcal 

 

 

Zamora M. Teresa Assisteix 

    

President: 

 

Giménez Ignasi  

    

Vicepresident: Creus Joan Excusa assistència 

    

Ponents: Garcia Ricard  

 Marmol  Anna  

 Puig M. Antònia  

    

Secretària (per 

delegació) 

Guirao Carme  
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L’ordre del dia és el que segueix: 

 

1) Proposta de Comissions de treball 

2) Disseny de subvencions a projectes d’emprenedoria 

3) Indicadors socioeconòmics 

4) Torn obert de precs i preguntes 
 

 

Comença l’acte, amb la benvinguda i agraïment a les persones assistents per 

part de la regidora d’Educació, Formació i Ocupació, la Sra. M. Antònia Puig. 

 

A continuació la Sra. Anna Marmol realitza la presentació de l’ordre del dia, que inclou 

la proposta de comissions de treball, raó principal de la mesa d’avui juntament amb la 

presentació d’ indicadors socioeconòmics actualitzats. 

 

Passa llavors a explicar les comissions de treball que els components de la mesa han fet 

arribar fins ara. Les propostes són molt diverses i algunes molt específiques, per això 

proposa crear dues grans comissions: 

 

- Emprenedoria 

- Social (ocupació, etc..) 

 

No es tracta d’eliminar cap aportació sinó englobar aquelles propostes més concretes. 

 

El Sr. Rafa Homet (ERC) passa a explicar la seva proposta de quatre comissions: 

 

- Formació 

- Econòmica - sectors estratègics 

- Polígons industrials 

- Seguiment de subvencions 

 

El Sr. Ricard Garcia explica que l’agrupació en grans comissions també es fa per a no 

involucrar les mateixes persones en diverses comissions. 

 

El Sr. Alcalde explica el projecte RIS3 que implica els municipis de Sabadell, Sant 

Quirze del Vallès, Barberà del Vallès i Castellar del Vallès. Mitjançant un fons FEDER es 

realitzen projectes d’infraestructures. A finals d’octubre hi haurà una trobada. 

 

La Sra. Teresa Zamora (Consell Comarcal del Vallès Occidental) proposa una 

primera posada en comú de totes les comissions per tal de tenir una visió global. 

 

El Sr. Ricard Garcia passa llavors a explicar la proposta de nous ajuts per a 

emprenedors/es. Abans però és convenient explicar les dades prèvies: 

 

 Introducció (dades fins 30/09/2015):  

 

–Usuaris del servei de creació d’empresa: 98  

–Altes noves PAE: 16  

–Societats mercantils (SL): 4  

–Empresari individual (EI): 12  

–Usuaris dret a capitalització: 4  
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  Ajuts existents:  

 

– EI: capitalització: pagament únic i pagament mensual. Bonificació quotes RETA  

– SL: capitalització en format pagament únic  

 

Respecte al nou ajut per a emprenedors/res, les condicions per accedir-hi són les 

següents:  

 

  Beneficiaris:  

 

–Noves emprenedors/res  

–Desocupat en el moment d’iniciar el projecte  

–Reprendre nova activitat clarament diferenciada  

–Usuaris del servei de Desenvolupament Econòmic  

–Crear una nova alta a Hisenda, SS i activitat amb tots els permisos  

–No tenir deutes amb l’Ajuntament, ni sancions, ni incompatibilitat  

–No altes al RETA com autònoms dependents o TRADE  

–No noves alta RETA vinculats a empreses familiars ni activitats existents  

 

  Requisits:  

 

–Presentació pla d’empresa  

–Nova activitat amb domicili fiscal i activitat principal a Castellar del Vallès  

–Iniciar una activitat en qualsevol forma jurídica. Les societats mercantils amb un 

màxim de 25% de capital en mans d’una altra societat o d’un inversor. El 75% del 

capital ha d’estar en mans de “nous emprenedors”  

–Exclosos tots els socis capitalistes  

–En una societat, els socis podran sol·licitar ajut sempre que compleixin el perfil  

–L’activitat no ha de ser mai una continuïtat, ni canvi de forma jurídica ni canvi de     

nom d’una activitat existent, ni traspàs entre familiars fins a segon grau  

–Prioritat per a projectes en sectors emergents i socials  

 

 Forma de l’ajut:  

 

–Pressupost fins a 30.000 €  

–Ajut per projecte fins a 1.500€  

–Possibilitat d’uns 20 projectes 

  

 Es podrà sol·licitar un cop transcorreguts 6 mesos d’iniciar l’activitat, justificant la 

continuïtat de la mateixa.  

 

Aquest és el perfil de bases que es treballa des de la intervenció i secretaria. 

 

El Sr. Rafa Homet proposa ajudes superiors en € a projectes més concrets per tal 

d’evitar la creació d’empreses que tanquin i acabin amb més deutes que a l’ inici. 

Comenta que seria convenient la creació d’una comissió avaluadora. 

 

El Sr. Alcalde posa èmfasi en el pla d’empresa. També parla de la dificultat de la 

comissió avaluadora a l’hora de negar aquestes ajudes. 

 

El Sr. Rafa Homet explica que la comissió avaluadora ha de tenir criteris objectius 

puntuables per tal d’evitar el biaix positiu a l’hora d’atorgar els ajuts. 
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El Sr. Ricard Garcia explica que aquesta línia és similar a la que planteja el Sr. Rafa 

Homet i diu que es preveu per a més endavant. Seria un funcionament via concurs. 

 

El Sr. Rafa Homet remarca que si l’objectiu és crear ocupació, hem d’ajudar les 

empreses ja consolidades a contractar personal. 

 

El Sr. Ricard Garcia parla de la línia d’ajuts a la contractació i recorda que no s’està 

esgotant la partida, degut principalment a que l’empresa contracta per un temps inferior 

a quatre mesos. Aquest és el període mínim per a optar a aquest ajut. 

 

El Sr. Ferran Rebollo (ERC) diu que s’hauria d’ajudar a les empreses ja consolidades 

que volen créixer, obrir noves línies, nous mercats o llençar nous productes perquè 

crearan ocupació. 

 

El Sr. Alcalde recorda que també existeixen altres ajuts, com per exemple, l’eliminació 

de l’ impost activitats. A Castellar hi ha molts emprenedors, per això s’ha plantejat 

aquest ajut. Aquesta va ser la reflexió que estava a la base d’aquest ajut a emprenedors. 

Serà una línia complementària a la subvenció a la contractació. 

 

El Sr. Rafa Homet diu que s’hauria d’incloure una altra dada, la taxa de mortalitat 

d’aquest tipus d’empresa. 

 

La Sra. Anna Marmol opina que això que explica el Sr. Rafa Homet es solventa 

plantejant un bon pla d’empresa. 

 

El Sr Ricard Garcia parla de la necessitat d’incloure al pla d’empresa un estudi de 

mercat per saber si aquest necessita el producte o servei que s’ofereix. 

 

El Sr. Josep Rosales (Ciutadans) diu que 1.500€ per un nou emprenedor és una bona 

quantitat, però si es canvia el tipus d’ajut i s’ofereixen 30.000€ a una empresa 

consolidada, es corre el risc de que aquesta quantitat sigui poc significativa. Insisteix en 

la necessitat del pla d’empresa en el cas d’ajuts a nous emprenedors/res. 

 

La Sra. Teresa Zamora apunta que ja existeixen recursos per a les empreses. És 

important que s’aprofitin i que aquestes sàpiguen com accedir-hi. 

 

El Sr. Ricard Garcia recorda que hi ha pocs ajuts per a emprenedors/res. 

 

La Sra. Teresa Zamora remarca la necessitat de tenir en compte el model econòmic i 

ecològic de l’empresa. Valorar ser eco. 

 

El Sr. Xavier Sentís (Comerç Castellar) diu que els emprenedors fan un plantejament  

econòmic i de vida que no és el model més adient. Planteja, menys projectes i més 

capital. 

La idea és important, el moment també. El perill és ajudar a un negoci que no pugui tirar 

endavant. 

 

El Sr. Alcalde diu que és un estímul aquest ajut però que ningú muntarà una empresa 

només per això. 

 

El Sr. Xavier Sentís insisteix en la idea de subvencionar menys projectes i oferir més 

ajuts. 
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El Sr. Alcalde diu que el col·lectiu autònoms preocupa i per això es planteja l’ajut ja que 

els autònoms estan generant molta ocupació. L’ajut és un estímul, pot ser d’una o altra 

quantitat, però mai un fet decisiu per tirar endavant un negoci. 

L’idea del Sr. Xavier Sentís es pot fer, però és una altra via. 

 

El Sr. Xavier Sentís diu que des del punt de vista econòmic i social, aquesta no és la 

via. D’altra banda, els comerciants (sovint autònoms) no tenen temps de presentar la 

documentació requerida per a accedir als ajuts. 

 

El Sr. Rafa Homet aquest ajut pot anar bé a curt termini, però a llarg termini no és 

l’ideal. 

 

El Sr. Ricard Garcia els emprenedors estan desprotegits pel que fa a ajuts.  

 

El Sr. Alcalde fa referència a que són coses complementàries, poden tenir fons FEDER, 

PEC, ... i també aquesta línia per a emprenedors. La Finestreta Única Empresarial (FUE) 

ajuda, aquesta línia ajuda i l’exempció de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) també. 

D’altre banda, l’assessorament que es fa des dels serveis tècnics també és una ajuda 

important i recorda que recentment una empresa va felicitar l’ajuntament per aquest 

motiu. 

 

El Sr. Xavier Sentís amb aquest ajut ajudem a empreses que aviat tancaren. 

 

El Sr. Alcalde insisteix en la complementarietat dels diferents serveis i ajuts. 

Ara que hi ha disponibilitat pressupostaria podem fer un gest cap als emprenedors. 

La resta de demandes també es tenen en compte, per exemple la formació, fibra òptica, 

etc... 

 

El Sr. Xavier Sentís remarca que informar, ajudar, assessorar és  important però també  

donar suport a la gestió i presentació de la documentació. 

 

El Sr. Ricard Garcia recorda que el suport a la gestió ja s’està fent i també la formació. 

  

El Sr. Ricard Garcia passa llavors a explicar els indicadors econòmics i remarca que hi 

ha un canvi de tendència pel que fa a les dades de l’atur. 

(Veure diapositives 8 a 12) 

 

Les dades de la borsa de treball indiquen que les empreses ens passen més ofertes 

gràcies a la prospecció.  D’altra banda intermediar ajuda a filtrar molta informació,  ja 

que es coneixen diferents necessitats de l’empresa. 

(Veure diapositives 13 i 14) 

 

El Sr. Xavier Sentís demana pel perfil d’aquestes ofertes concretes. Per exemple quin 

és el nivell de formació requerit. 

 

El Sr. Ricard Garcia respon que el perfil és majoritàriament de formació baixa. 

 

El Sr. Xavier Sentís opina que és important recordar la importància que té la formació 

per a l’ocupació. 

 

El Sr. Ricard Garcia remarca que per això les regidories s’han unit.  

 

La Sra. Teresa Zamora parla de la correlació que hi ha entre atur i baixa qualificació. 
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D’altre banda, l’actitud emprenedora, l’empenta i l’iniciativa s’han de treballar des 

d’edats primerenques. 

 

El Sr. Manel Bautista (INS Castellar) continua parlant de la formació i diu que no hi 

ha mapa, ni dades concretes.  

 

El Sr. Rafa Homet diu que calen dades respecte l’ocupabilitat dels cicles formatius, 

abandonament, etc.   

 

El Sr. Xavier Sentís remarca la importància de la inserció també com a dada interessant 

per tenir en compte pels següents cursos. El Feed-back és necessari. 

 

El Sr. Rafa Homet explica que un model interessant és  la FP Dual, on l’empresa te una 

gran importància. 

 

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

acta. 

 

 

Vist i plau 

L’ALCALDE,       EL SECRETARI, 

 


