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Mesa d’ocupació 

 

 

A Castellar del Vallès, a 25 de març de 2015, essent les 19:30 hores, sota la presidència 

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

 

- El Regidor delegat en matèria de promoció econòmica, Sr. Joan Creus Oliveras, que 

actua com a vicepresident. 

 

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

25/03/2015 

Comerç Castellar Armengol Maria Sí 

CiU Bacardit Lluís  Excusa assistència 

ASEMCA Batet Jordi  Sí 

INS Castellar Bautista Manel  Sí 

Creu Roja Bordes  Maria Dolores  Excusa assistència 

ERC Calaf Josep Maria Sí 

Comerç Castellar Canturri Ricard  Excusa assistència (delega 

en Maria Armengol) 

PP Carpio Antonio  Sí 

CiU Carreras Josep Sí 

ASEMCA Fernández Juan Antonio  Sí 

Ajuntament Garcia Ricard  Sí 

RAF Garriga Meritxell  Sí 

ERC Homet Rafa  Excusa assistència (delega 

en Ferran Rebollo) 



PSC Leiva José Sí 

IC-V Lorente Francesc  Excusa assistència 

Ajuntament Luna Conxita Sí 

Ajuntament Mármol Anna  Sí 

PP Martos Víctor  Sí 

Ajuntament Massagué Glòria  Sí 

Comerç Castellar Ogaya Esteve Sí 

Ajuntament Portolés Àlex Sí 

Creu Roja Prat  Mireia  Sí 

Ajuntament Puig Maria Antònia Sí 

Ajuntament Puig Mar  Sí 

ERC Rebollo  Ferran Sí 

UGT Rodríguez  Jesús  Sí 

Ciutadans Rosales Josep Sí 

L'Altraveu Sagrera Dani  Sí 

Comerç Castellar Sentís Xavier  Sí 

L'Altraveu Serrà Marc  Excusa assistència 

ASEMCA Sesé Joaquim  Sí 
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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). 

 

Comença l’acte, amb la benvinguda a les persones assistents per part del Sr. 

Alcalde que recorda la formalitat de la Mesa d’ocupació, que és un òrgan consultiu que 

neix de la voluntat de potenciar la participació d’entitats, agents socials i ciutadania en 

l’àmbit de promoció econòmica de la vila. 

 

A continuació el Sr. Alcalde recorda que la vocació de la Mesa és la de regularitzar els 

contactes que, de manera informal però directa, mantenia la corporació amb entitats i 

associacions de l’àmbit de la promoció econòmica. D’aquesta manera tots els contactes 

es continuaran realitzant en un espai comú de col·laboració. 

 

Tanmateix recorda que l’objectiu de la Mesa d’ocupació és millorar tot allò que ja es fa en 

l’àmbit de promoció econòmica, i que les persones designades com a membres seran una 

manera de canalitzar les demandes que en aquest àmbit es produeixin. 

 

Per part de la secretaria, s’informa de les funcions de la Mesa d’ocupació, segons 

disposa el Reglament aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 16 de desembre 

de 2014. 

 

Per continuar, el Sr. Joan Creus remarca la situació de manca de competències 

en matèria de promoció econòmica dels ajuntaments, la qual cosa pot posar en 

perill les seves activitats. 

 

Pel que fa al municipi de Castellar del Vallès, l’estructura de l’àrea de Promoció 

Econòmica i Innovació es manté i la perspectiva de futur és créixer. Actualment compta 

amb 190.000 € de recursos. En aquest sentit, agraeix de forma expressa la col·laboració 

del Consell Comarcal del Vallès Occidental, representat en aquets acte per la Sra. Teresa 

Zamora. 

 

Passa a continuació a comentar el document “Constitució de la Mesa per a 

l’ocupació i la promoció econòmica de Castellar del Vallès”, que constitueix 

l’informe de l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació, del qual destaca els següents 

temes: 

 

 Anàlisi de la taxa d’atur registrat, destacant l’actual situació de Castellar del 

Vallès (13,6 %), per sota de la comarca (15,9%) i de Catalunya (14,8%). 



 

 Històric taxa atur registrat, que mostra la tendència abans i després del 2007, 

any que suposa un punt d’inflexió en la taxa d’atur registrat. Remarca que 

actualment ens trobem a taxes similars dels anys 2008-09. Fent prospectiva, l’any 

2020 la situació d’atur no serà preocupant, però sí els sous, que es preveuen 

baixos. 

 

 Plans d’Ocupació 2015 i 2014. Línia de subvenció de diferents institucions 

supramunicipals que afavoreix la inserció de persones amb característiques 

específiques respecte a temps d’estada a l’atur, percepció de prestacions, etc. 

 

 Ajuts a les empreses. Descripció de les característiques de les diferents 

subvencions d’iniciativa municipal. 

 

 Tipologia de contractes. Analitzant aquest gràfic s’observa que la major part de 

contractes tenen una durada inferior a tres mesos. Per aquest motiu es planteja 

l’acció que a sota es detalla. 
 

 Acció: subvencions a la contractació. Es pacten polítiques com la subvenció a 

la contractació per una durada superior a tres mesos. D’altra banda, les 

exempcions de la taxa d’activitat han suposat una estalvi de més de 36.000 € a 

les empreses durant l’any 2014 (75 tràmits). 
 

 Anàlisi propostes de millora. Els resultats de l’enquesta realitzada a les 

empreses indiquen: 
 

- El 75% de les empreses instal·lades al municipi s’hi tornarien a instal·lar. 

- El 24% no pels següents motius: comunicacions viàries (4rt cinturó), 

telecomunicacions i desplegament fibra. 

 

D’altra banda, el pla de suport a l’emprenedoria està consensuat amb tot el consistori. 

Catalunya emprèn ha implicat al COPEVO, els ajuntaments de Barberà del Vallès i  

Sant Quirze del Vallès. Aquesta col·laboració suma esforços, ja que aquesta és la 

clau, treballar individualment no resulta operatiu. 

 

 Comerç. Les dades del cens de comerç de l’any 2011 indicaven un 27% de locals 

buits, front el 34% que donen les dades del cens que actualment s’està elaborant. 

 

 Formació. Incentivar la formació facilitarà la recerca de feina, els canvis de 

sector i el manteniment en els llocs de treball.  
 

 RAF. Destacar el paper de l’associació RAF (recerca activa de feina), així com la 

voluntat d’apropar l’`Àrea de Promoció Econòmica i Innovació als col·lectius de 

persones que es troben cercant feina, les empreses i els sindicats. 
 

En aquest sentit, la idea és que les empreses de Castellar contractin persones del 

municipi per potenciar la sostenibilitat, la cultura de poble i l’economia. 

 

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

 

El Sr. Joan Creus destaca les accions realitzades conjuntament amb els instituts de 

secundària, que des de l’ inici s’ha tingut en compte la promoció econòmica. Aquesta 

experiència ha estat positiva. 

 



 

5 

 

El Sr. Alcalde destaca en aquest sentit el nou cicle formatiu que s’ofereix des de l’INS 

Castellar, gràcies a la col·laboració entre ensenyament, ajuntament i empresa privada. 

S’obre així un nou filó d’ocupació, el del sector de la jardineria. 

 

El Sr. Manel Bautista de l’INS Castellar destaca en referència a l’anterior intervenció 

la presència de l’empresa privada i el fet que l’Ajuntament ha cedit un local fantàstic. 

Actualment el Departament d’Ensenyament està impulsant aquest cicle. 

 

El Sr. Joaquim Sesé d’ASEMCA parla de la formació dual com a opció per a les 

empreses. 

 

El Sr. Manel Bautista de l’INS Castellar contesta que no disposem de formació dual 

completa, sinó de formació en alternança i que la implicació dels diferents agents és: 

docència a càrrec d’una empresa privada i l’institut, i local a càrrec de l’Ajuntament. La 

diferència respecte a la formació dual és que l’alumnat no cobra. En el CF administratiu 

es planteja la formació dual plena, però en jardineria encara no es pot perquè, en 

tractar-se d’alumnes de segon curs, si van a treballar a un centre haurien de tenir 

compensació econòmica. 

 

El Sr. Joaquim Sesé d’ASEMCA destaca la importància d’apostar per la gent jove, tot i 

que a vegades presenten problemes de desplaçament. 

 

El Sr. Joan Creus recorda que si es detecta una necessitat al polígon que implica 10 – 

15 llocs de treball s’ha de plantejar a la Mesa d’ocupació i aquesta farà d’enllaç amb el 

Departament d’Ensenyament. Es pot crear, per exemple, una comissió de formació dual i 

destaca el clima de confiança  perquè la Mesa esdevingui una eina quotidiana. 

 

El Sr. Joaquim Sesé d’ASEMCA demana informació sempre actualitzada de les 

activitats que ofereix l’ajuntament. 

 

El Sr. Alcalde destaca al respecte la importància de l’actualització del cens d’empreses, 

així com la figura de la prospectora, que funciona com a antena de detecció de 

necessitats de les empreses. D’altra banda, la realització dels tràmits per constituir una 

nova empresa s’ha simplificat gràcies a la Finestreta Única Empresarial (FUE). 

 

El Sr. Josep Carreras de CiU destaca la importància del paper del món empresarial, 

que és on realment es creen els llocs de treball. El món polític ha de treballar per generar 

feina, però és en les empreses, en els comerços... on realment es crea feina. 

 

El Sr. Daniel Sagrera de l’Altraveu remarca el fet que entre els i les  assistents a 

aquest acte no hi ha representació del sector primari. Aquest sector representa una 

manera de cuidar el territori. 

 

El Sr. Joan Creus contesta que es buscarà un mecanisme per aconseguir-ho, sobretot 

garantint la presència a alguna comissió específica, atès que formar part de la Mesa 

implicaria molta feina per a un sector amb poca representació i que ja participa a 

diverses comissions. 

 

El Sr. Alcalde reprèn el tema de la creació d’ocupació recordant la paradoxa que suposa 

la reducció pressupostària en l’actual situació de crisi que afecta a institucions i 

ciutadania. Destaca també la necessitat de donar suport a les empreses per crear 

ocupació, ja que projectes com els plans d’ocupació generen llocs de treball, però amb 

data de finalització. Tot i que aquests projectes inclouen formació , la persona torna a 

estar a l’atur passats uns mesos. Per generar feina és necessari situar-se en la posició de 



canvi continu, incentivar les noves idees. Aquesta generació d’idees és coses de tots, 

empreses, comerços, institucions... Per això és necessària la visió de tots eles membres 

de la Mesa. 

 

La Sra. Teresa Zamora del Consell Comarcal del Vallès Occidental parla de la 

col·laboració público-privada. Anem cap a un nou paradigma de col·laboració que integra 

una visió global de la promoció econòmica que tingui en compte els valors com la 

sostenibilitat (sector primari, donar veu als productes de la terra, etc.) 

 

El Sr. Alcalde afirma que el mercat ha d’estar madur per generar ocupació. Un exemple 

són els ajuts a les empreses. Al final, els números amaguen persones: ara hi ha 1000 

aturats/es més que l’any 2007.  

 

El Sr. Xavier Sentís de Comerç Castellar destaca la importància del seguiment de les 

empreses de nova creació.  

 

Una altra línia d’acció interessant és la col·laboració amb la universitat i els instituts, de 

la qual un bon exemple són les pràctiques internacionals. D’altra banda, hi ha nínxols de 

mercat sobre els quals es pot assessorar a alumnat de batxillerat o de cicles formatius.  

 

El Sr. Joan Creus respon que l’àrea de Promoció Econòmica i Innovació ha realitzat un 

curs de Navision en col·laboració amb una empresa, i que contempla un compromís de 

contractació del 50% de participants, tots els del perfil anteriorment exposat (CF i 

universitat). 

 

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, 

 


