
 

 

Mesa d’ocupació 

 

 

A Castellar del Vallès, a 22 de juliol de 2015, essent les 19 hores, sota la presidència del 

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

 

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

actua com a vicepresident. 

 

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

22/07/2015 

Comerç Castellar Andreví Truyols Marc Sí 

Comerç Castellar Armengol Maria Sí 

CiU Bacardit Lluís  Excusa assistència 

ASEMCA Batet Jordi  Sí 

INS Puig de la 

Creu 

Blasco Josep Sí 

Creu Roja Bordes  Maria Dolores  Excusa assistència 

ERC Calaf Josep Maria Excusa assistència 

PP Carpio Antonio  Sí 

ASEMCA Cortés Joaquim Excusa assistència 

Decidim Castellar Espinosa Ita Sí 

ASEMCA Fernández Valdivia Juan Antonio  Sí 

RAF Garriga Meritxell Sí 

ERC Homet Rafa  Sí 
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Ajuntament Luna Conxita Sí 

Ajuntament Mármol Anna  Sí 

IC-V Martínez Dani Excusa assistència 

Ajuntament Massagué Glòria  Sí 

UGT Vallès Occid. Poch Elisenda Sí 

Ajuntament Portolés Àlex Sí 

Creu Roja Prat  Mireia  Excusa assistència 

Ajuntament Puig Maria Antònia Sí 

Ajuntament Puig Mollet Mar  Sí 

ERC Rebollo  Ferran Sí 

Som Castellar PSC Román  Marta  Sí 

Ciutadans Rosales Josep Sí 

Comerç Castellar Sentís Xavier  Sí 

TEB Torres Joan  Sí 

Consell Comarcal Zamora M. Teresa  Sí 

    

President:  Ignasi Giménez 

Renom 

  

Vicepresident:  Joan Creus Oliveras   

    

Secretària: Carme Guirao Pérez (per delegació)  

 

 



 

 

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

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

 

L’ordre del dia és el que segueix: 

 

1) Organització Cartipàs Municipal en matèria de desenvolupament econòmic 

 

2) Fase inicial del Pla Estratègic Castellar 20/20: Treball col·laboratiu en 20 àrees 

estratègiques visualitzant i construint el Castellar de la dècada dels 20 

 

3) Proposta de modificació de l’article 4 del reglament. Composició 

 

4) Creació comissions de treball Mesa Ocupació i designació dels i les integrants de 

les diferents comissions 

 

5) Iniciatives municipals vinculades al desenvolupament econòmic 

 

6) Precs i preguntes 

 

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

part del Sr. Alcalde. 

 

A continuació realitza la presentació del nou organigrama, que és més compacte que 

l’anterior i que segueix la idea d’un regidor/a – una regidoria (amb temes diversos). 

Aquesta estructura implica el trasllat d’algunes dependències per tal de millorar els 

serveis. 

 

El Sr. Alcalde passa llavors a explicar que la situació actual requereix una reflexió global 

respecte al Castellar de la dècada del 20, i que per aquest motiu s’ha creat un 

comissionat del projecte Castellar 20/20. 

 

Per continuar, el Sr. Joan Creus remarca la necessitat que el projecte Castellar 

20/20 ha de ser molt participatiu. 

 

Passa a explicar les fases del projecte: 

 

- Logo: concurs obert 

- Diagnosi: durarà uns mesos 

- Esborrany: entre un any i un any i mig 

- Resultats: entre dos i tres anys 

 

L’essència del projecte es basa en una anàlisi reflexiva respecte a la situació actual de 

Castellar i la situació desitjada per a la propera dècada. 

 

El Sr. Joan Creus insisteix que el projecte ha de servir per prendre decisions polítiques 

adaptades. L’anterior projecte de característiques similars va tenir lloc fa més de deu 

anys i la situació de crisi no va permetre dur a terme moltes de les accions previstes. Per 

aquest motiu és important que el projecte 20/20 contempli diversos escenaris. 

 

La Sra. Carme Guirao passa a explicar que la modificació de l’article 4 (composició de 

la Mesa) planteja una redacció més genèrica d’aquest article per evitar modificacions del 

reglament en cas de canvis d’estructura interna de l’Ajuntament. 
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El Sr. Joan Creus passa llavors a parlar de la necessitat que els membres de la Mesa 

comencin a realitzar propostes de comissions. D’aquesta manera a la propera 

convocatòria de la Mesa hi haurà una posada en comú de totes les idees al respecte. 

 

Continua després parlant dels indicadors, tot destacant: 

 

- Canvi de tendència. La variació interanual de la taxa d’atur a Castellar del Vallès és 

del  18,3%. No es tracta de la situació ideal, però sembla assenyalar un canvi de 

tendència. 

 

- Subvenció a la contractació. En data 9 de juliol la partida d’ajuts a la contractació 

està pràcticament exhaurida. 

 

- Noves iniciatives. Hi ha hagut tres fases en els ajuts a les empreses. La primera va 

ser l’exempció de la taxa d’activitat, la segona va ser la subvenció a la contractació, i 

la tercera, ajut a autònoms/es i emprenedors/es. Aquest darrer ajut es planteja a 

partir de 2016 i consisteix en: 

 

a) Consolidar el programa d’ajuda a la contractació i a la creació d’empreses, 

finançant amb 1.500€ l’ inici de noves activitats empresarials, prèvia aprovació 

del pla d’empresa pels serveis municipals.  

 

b) Donar un pas més en la promoció de l’autoocupació obrint una línia de subvenció 

pel finançament de la quota d’autònoms que garanteixi la gratuïtat durant el 

primer any d’activitat.  

 

Per finalitzar es dóna pas al torn de precs i preguntes. 

 

El Sr. Xavier Sentís (Comerç Castellar) comenta respecte les noves iniciatives que 

seria convenient no centrar-se en els ajuts a autònoms perquè existeix el risc de la 

precarietat i fins i tot d’embargament de bens privats. Hi ha majors possibilitats d’èxit si 

es centren en empreses o grups (p.ex. equips multidisciplinars que sols no funcionarien). 

Introduir la idea d’equip per garantir una major dimensió. 

 

El Sr. Rafa Homet (ERC) posa com a exemple una possible subvenció a una botiga de 

cigarretes electròniques i diu que equivaldria a llençar els diners. En canvi, si ajudem a 

empreses, és més fàcil que el projecte tiri endavant. 

 

El Sr. Alcalde contesta que no es subvencionarà qualsevol sol·licitud, sinó que hi haurà 

filtres, ja que es valoraran els diferents projectes. 

 

El Sr. Rafa Homet diu que s’ha de tenir una visió estratègica i no fer subvencions 

indiscriminades. Per ajudar l’economia local és convenient realitzar un estudi dels sectors 

estratègics i concentrar-hi els ajuts. 

 

El Sr. Xavier Sentís diu que es necessita crear empreses amb capacitat tecnològica que 

optimitzin els recursos. Amb menys gent, més feina. Així s’evitarà la marxa de persones 

a altres països per tal de tenir més oportunitats. 

 

El Sr. Creus recorda que no s’ha de vincular la idea d’autònom a perfils baixos. 

 

El Sr. Sentís torna a remarcar la idea de la col·laboració. 

 



 

 

La Sra. Ita Espinosa (Decidim Castellar) fa referència a l’article 11 del ROM i diu que 

no queda clar si ens trobem a una Mesa o a un Consell, ja que ens remet a la 

participació. 

 

El Sr. Alcalde fa un petit resum de la primera convocatòria de la Mesa i dels diferents 

components de la mateixa. 

 

La Sra. Ita Espinosa pregunta per l’abast del pla estratègic 20/20, concretament si 

només fa referència a ocupació  o inclou més àmbits. 

 

El Sr. Alcalde respon que aquest projecte té un abast més ampli. 

 

La Sra. Ita Espinosa pregunta en relació als ajuts si l’Ajuntament no podria contractar 

persones directament i posa com a exemple els Plans d’Ocupació. 

 

El Sr. Alcalde respon que ambdues coses són compatibles. La subvenció a la 

contractació ha permès contractar 37 persones i per això es pot considerar que els 

40.000 € ha estat ben invertits. Si l’ajuntament hagués contractat directament aquestes 

37 persones, el cost hauria sigut molt elevat.  Tot i així, l’Ajuntament continuarà 

presentant-se a subvencions que permetin la contractació directa de personal. Respecte 

la municipalització dels serveis, com ara la neteja, l’ impacte sobre la contractació seria 

mínim, ja que s’han de subrogar els contractes prèviament existents. 

 

La Sra. Ita Espinosa comenta que a l’oferta pública s’hauria de prioritzar la contractació 

les persones de Castellar. 

 

El Sr. Alcalde respon que els processos són de lliure concurrència, la qual cosa dificulta 

aquesta opció. 

 

El Sr. Joan Creus diu que a les licitacions es pot donar puntuació a aquelles empreses 

que contractin gent a través de la borsa de treball per aconseguir que el personal 

contractat sigui castellarenc. 

 

El Sr. Pau Castellví (CdC) reprèn el tema de l’emprenedoria  i proposa incloure-la a 

una comissió, per exemple, la d’ocupació. Es pot recolzar a empreses basades en la 

cooperació i també potenciar l’emprenedoria. Ambdues coses són compatibles.  

 

El Sr. Xavier Sentís opina que s’ha de prioritzar i que l’experiència li ha mostrat moltes 

vegades que la idea d’emprenedoria està associada a la caiguda de l’empresa. 

 

El Sr. Pau Castellví diu que 1.500 € són útils per a algú que comença. S’han d’establir 

filtres efectius i donar suport d’una altra manera. Per exemple, pensar especialment en 

els joves amb un projecte propi, que il·lusiona, però que costa de començar. En 

definitiva, ajudar el jove o no tan jove (al potencial emprenedor) per tal que tingui 

suport. 

 

El Sr. Xavier Sentís apunta que una bona inversió seria la formació de joves per 

màsters a l’estranger i que després tornin. 

 

El Sr. Alcalde explica que serà necessària una valoració acurada dels projectes. A les 

bases es pot fixar la necessitat de que els projectes siguin estratègics, per exemple. 

 

La Sra. Teresa Zamora (Consell Comarcal del Vallès Occidental) diu que una cosa 

és la visió estratègica i una altra la realitat. Podem pensar voler una cosa però les 
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persones en demanen una altra. Planteja la possibilitat de fer conviure ambdós temes, és 

a dir, recolzar la col·laboració de projectes de nivell alt i també l’emprenedoria més 

tradicional. Es pot fer a dues velocitats. 

 

El Sr. Xavier Sentís opina que és important evitar que una persona que no vulgui ser 

autònoma s’hi vegi abocada perquè no troba una altra sortida. 

 

La Sra. Teresa Zamora diu que la col·laboració no es pot forçar. S’han de generar els 

mecanismes perquè es produeixi, ja que és un tema molt cultural. 

 

El Sr. Xavier Sentís diu que s’ha de canviar la dinàmica  i incrementar la capacitat 

organitzativa. 

 

El Sr. Joan Torres (TEB) parla de les eines que poden fomentar el treball col·laborador, 

com poden ser els vivers d’empreses i les xarxes Òmnia. 

 

El Sr. Josep Rosales (Ciutadans) remarca la qüestió estadística. Fracassen més 

empreses d’autònoms perquè hi ha més emprenedors individuals que projectes conjunts. 

Per això es queden més pel camí. 

 

El Sr. Rafa Homet planteja la qüestió de quin polígon tenim i quin polígon volem. 

Si el volem amb valor afegit ens hem de plantejar aquesta reflexió. Un exemple de valor 

afegit és el coworking. 

 

El Sr. Joaquim Sesé (ASSEMCA) remarca la importància de conèixer quin tipus de 

treballador volen les empreses. 

 

El Sr. Rafa Homet recorda quer tenim una reconversió pendent perquè les persones de 

40 a 50 anys que han treballat a la construcció tenen una difícil inserció. 

 

El Sr. Alcalde diu que hem de pensar en format comarca. L’oferta de cicles formatius és 

comarcal i destaca la necessitat d’un mapa de formació ocupacional. 

 

La Sra. Teresa Zamora explica que aquest mapa està fet i que, tot i que és millorable, 

l’abast és superior a l’àmbit local. 

 

Explica que a Barcelona hi ha experiències de foment de l’esperit emprenedor a primària. 

Aquí està el repte, en fer créixer els joves amb el concepte d’emprenedoria.  

 

El Sr. Alcalde parla de replantejar els ajuts i redactar les bases perquè es prioritzi la 

viabilitat del projecte. També és molt important fer-ne després el seguiment, i fixar-nos 

en l’objectiu final i no tant en si és un autònom/a o una SL. 

 

El Sr. Rafa Homet posa èmfasi en la necessitat que el pla d’empresa sigui elaborat per 

la pròpia persona, i no pel tècnic municipal. Si una persona no és capaç de redactar el 

seu pla, difícilment serà un emprenedor/a. 

 

A la propera convocatòria de la Mesa d’Ocupació proposa portar dades de creació 

d’empreses: empreses creades, empreses que es mantenen, mortalitat, etc. 

 

El Sr. Alcalde planteja una reflexió al voltant dels ajuts a la contractació, i és la de la 

conveniència d’incrementar els mesos de contractació per aconseguir la subvenció. 

 



 

 

La Sra. Meritxell Garriga (RAF) apunta la necessitat de potenciar la contractació de 

persones de 45 o més anys. 

 

La Sra. Marta Roman (Som Castellar, PSC) parla de la necessitat d’establir ponts 

entre diferents persones que poden tenir necessitats o idees similars. Es podria ajudar 

aquestes persones a posar-se en contacte. 

 

El Sr. Pau Castellví planteja que l’emprenedor/a necessita contactes, espais i clients o 

mercat. Si la persona no té tot l’anterior, no s’hi ha d’invertir. En canvi, ajudar a qui ja té 

els recursos, clients, espai... suposa un impuls, perquè ja tenen molt com a punt de 

partida. 

 

El Sr. Xavier Sentís opina que s’ha de saber seleccionar, ser curosos per evitar els 

fracassos. Les persones amb formació (cicles formatius, universitat...) ja s’espavilen. En 

canvi, la gent més gran pot necessitar un suport. 

 

El Sr. Alcalde emplaça els assistents a la propera convocatòria de la mesa, a finals 

d’octubre o principis de novembre, i a la que s’han de portar les propostes d’ajuts, tot 

tenint en compte no distingir entre empresa i autònom i fer seguiment del projecte. 

 

Potser es fa necessari un òrgan assessor, es pot crear una comissió específica per a 

aquest tema.  

 

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, 

 


