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Mesa d’ocupació 
 
A Castellar del Vallès, a 18 de maig de 2016, essent les 19 hores, sota la presidència del 
Sr. Joan Creus, primer tinent d’alcalde, es reuneixen els membres que integren la Mesa 
d’ocupació. 
 
- El primer tinent d’alcalde, Sr. Joan Creus Oliveras, que actua com a president, tal com 

estableix el Títol II, article 7, apartat 1 del Reglament de funcionament de la Mesa per 
a l’ocupació i la promoció econòmica de Castellar del Vallès. 

- Regidora d’Educació, Formació i Ocupació: M. Antònia Puig  
- Secretària per delegació: Carme Guirao 
- Vocals titulars. Assistents: 
 
Institució 
 

Cognom Nom 
 

Comerç Castellar  
 

Andreví Truyols Marc 

ASEMCA Batet Jordi 

INS Castellar Bautista Manel 

INS Puig de la Creu Blasco Josep 

Decidim Castellar Espinosa Ita 

ERC Homet Rafa 

Ajuntament Massagué Glòria 

Ajuntament Portolés Àlex 

Creu Roja Prat Mireia 

ERC Rebollo Ferran 

Ciutadans Rosales Josep 

Consell Comarcal 
 

Zamora M. Teresa 

 
L’ordre del dia és el que segueix: 

 

1) Activació de les comissions de treball Mesa Ocupació 
 
Formació  
Econòmica - sectors estratègics  
Polígons industrials  
Seguiment de subvencions  
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2) Dades mercat de treball 
 
 Contractació 
 Subvencions 
 Formació 
 Dades Servei Local Ocupació 
 

3) Fira Economia Social i Solidària 
 

4) Trasllat del Servei Local d’Ocupació a l’Espai Tolrà 
 

5) Polígons industrials: senyalització i Geoportal  
 
 
Comença l’acte, amb la benvinguda i agraïment a les persones assistents per 
part del primer Tinent d’Alcalde. 
 
A continuació es realitza la presentació de la proposta de calendari i temes a 
tractar a les diferents comissions: 
 
Polígons activitat econòmica  
Dimecres 29 de juny de 19 a 20:30 h  
 
Temes: 
Senyalització  
Geoportal  
Metall Vallès  
Guia d’empreses  
 
Economia i sectors estratègics  
Dimecres 13 de juliol de 19 a 20:30 h 
  
Temes: 
Informe socioeconòmic municipal  
Dades supramunicipals  
Detecció nous sectors econòmics 
 
Formació 
Dimecres 28 de setembre de 19 a 20:30 h  
 
Temes: 
Cicles Formatius  
Formació ocupacional  
Formació dual PFI  
Formació contínua  
Escola d’adults 
 
Seguiment de subvencions  
Dimecres 26 d’octubre de 19 a 20:30 h  
 
Temes: 
Exempcions de taxes a l’activitat econòmica  
Subvencions a la contractació  
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Subvenció a la creació de noves empreses  
Subvenció als/a les nous/ves autònoms/es 
 
A continuació es parla de les dades de mercat de treball: 
 
La taxa d’atur de Castellar del Vallès al mes d’abril de 2016 és del 12,53% (1.373 
persones), que equival a una variació mensual de -1.6% i a una variació interanual  
de -13.8%. 
 
L’evolució de l’atur registrat els darrers quatre anys, i es remarca que ha anat baixant de 
manera sostinguda. 
 
També es faciliten dades de contractació i de població activa (abril 2016). 
 
A continuació es parla de les subvencions: 
 
En primer lloc, aquelles subvencions que l’Ajuntament concedeix en els supòsits de 
plusvàlues, taxes d’escombraries i impost d’activitats econòmiques. 
 
En segon lloc, les subvencions que l’Ajuntament de Castellar del Vallès rep de diferents 
administracions supramunicipals, concretament impuls supralocal a l’emprenedoria, 
serveis integrals a emprenedors i empreses, especialització empresarial, foment de fires, 
foment de mercat no sedentari, pla de dinamització del Mercat Municipal, dinamització 
comercial, OMIC, gestió de la dinamització a l’Associació de Comerciants i foment a 
l’ocupació. 
 
A continuació es parla de Formació Ocupacional: 
 
Els cursos amb certificat de professionalitat són “Operacions auxiliars de serveis 
administratius i generals” i “Activitats administratives en la relació amb el client”. 
 
Els cursos amb certificat de professionalitat adreçats a joves són “Confecció i publicació 
de pàgines web” i  “Operacions auxiliars d'enregistrament de dades i documents” 
 
Altres cursos:  “Operacions auxiliar de serveis administratius i generals” i “Competències 
lingüístiques” i “Competències digitals”. Estan adreçats a persones que han estat 
seleccionades per participar en el programa Treball i Formació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
A continuació es parla de la formació d’El Mirador: 
 
Durant l’any 2015 es realitzen més de 2.000 hores de formació distribuïdes en 63 cursos 
i amb un total de 923 alumnes. 
 
A continuació es parla de les dades del Servei Local d’Ocupació: 
 
Entre gener i abril de 2016 s’inscriuen al SLO 99 noves persones, i 317 durant tot el 
2015.  
 
També s’explica el nombre d’ofertes rebudes al SLO durant els quatre primers mesos de 
2016, un total de 60 ofertes amb un 75% de cobertura. Durant el 2015 es van rebre 276 
ofertes, amb un índex de cobertura del 62,68%. 
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A continuació es parla de la Fira per a l’Economia Social i Solidària: 
 
Aquesta fira tindrà lloc els dies 10 i 11 de juny i els seus objectius són: 
 

- Posar en valor el model econòmic i social amb valors democràtics, participatius i 
respectuosos amb el medi ambient 
 

- Mostrar les diferents iniciatives ESS al Vallès 
 
Es tracta d’un esdeveniment impulsat pels Ajuntaments de Sabadell, Sant Quirze del 
Vallès i Castellar del Vallès, i que compta amb el suport de la Federació de Cooperatives 
de Treball de Catalunya, LabCoop i el Grup de treball de difusió i comunicació entorn 
l’Economia Social i Solidària de Sabadell. 
 
S’explica la planificació activitats per als dos dies, que inclou tallers, taules rodones i la 
trobada de la Xarxa de Municipis per a l’Economia Social i Solidària, entre d’altres. 
 
Finalment, s’explica el trasllat de del Servei local d’Ocupació, que passa de l’edifici Cal 
Botafoc a la planta baixa de l’Espai Tolrà, i que té com a objectius una millora del servei, 
centralitzant al mateix edifici gran part de les activitats municipals adreçades a l’atenció 
a les persones. 
 
I sense més assumptes a tractar, el primer tinent d’Alcalde aixeca la sessió, de la qual 
s’estén la present acta. 
  
 
Vist i plau 
EL PRIMER TINENT D’ALCALDE,      EL SECRETARI, 

 


