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1) Senyalització dels Polígons d’Activitat Econòmica

2) Geoportal de l’Ajuntament de Castellar del Vallès

3) Projecte MetallVallès

ORDRE DEL DIA – PROJECTES ENDEGATS P.A.E.:

Ordre del dia

3) Projecte MetallVallès

4) Edició Guia d’empreses dels Polígons d’Activitat Econòmica

5)  Precs i preguntes



Senyalització

SENYALITZACIÓ

- Millora de l’accés a les empreses del polígon

- Actualització i manteniment de les dades



Geoportal

GEOPORTAL

Un Geoportal és un punt d’accés via Internet a informació geogràfica. 

Aquest Geoportal tindrà l’objectiu d’ajudar al desenvolupament econòmic 

del municipi. En un inici la informació que contindrà serà la relativa a 

polígons i ja està prevista l’ampliació a la zona comercial

https://citymap.tecnogeows.com/user/100822895622671294482/

map/BAK6DUyQTGaCw8mbZRnMbj



MetallVallès

METALLVALLÈS

 

És un projecte que neix amb la voluntat de reactivar el sector metal·lúrgic, un 
sector de gran pes (45%) dins la indústria de la nostra àrea i fortament castigat 
per la crisi econòmica.

MOTIVACIONS DEL PROJECTE

1) Innovar en les polítiques d’ocupació

2) Donar resposta adaptada a les veritables necessitats del teixit productiu amb 2) Donar resposta adaptada a les veritables necessitats del teixit productiu amb 
l’objectiu de generar riquesa i ocupació

3) Incidir en la col·laboració públic-privada

4) Millorar la competitivitat empresarial de les empreses metal·lúrgiques

5) Millorar la qualificació del personal de les empreses del sector del metall

6) Invertir en la formació de les persones expulsades del mercat de treball per 
facilitar-los el seu retorn a aquest



MetallVallès

METALLVALLÈS

 

ÀMBIT TERRITORIAL D’INFLUÈNCIA

Les tres anelles o corones que abasta el projecte són:

Els municipis de les entitats executores:

• Barberà del Vallès, 

• Castellar del Vallès

• Sabadell

SECTOR INDUSTRIAL OBJECTE D’INTERVENCIÓ

Ocupacions més destacades (per a les que es realitza la formació):

• Ajustador/a

• Mecànic de manteniment / Instal·lador/a de maquinària

• Personal administratiu de Comerç internacional



MetallVallès

METALLVALLÈS

 
Caracterització de les persones aturades objecte de la intervenció

• Joves amb un nivell baix de competències bàsiques

• Joves amb un nivell mig d’ensenyament postsecundari

• Joves amb un nivell terciari de titulació

• Professionals de 25 a 44 anys• Professionals de 25 a 44 anys

• Professionals majors de 45 anys amb un nivell de qualificació professional 

baix

• Professionals majors de 45 anys amb un nivell mig o superior de 

competències tècniques



Guia d’empreses

GUIA D’EMPRESES

 Aquesta guia neix d’una proposta de l’Associació d’Empreses de Castellar del Vallès 

(ASEMCA) per amb dos objectius:

•mantenir la col·laboració amb la mateixa Associació per tal de treballar i 

impulsar la relació entre l’ajuntament i les empreses

• millorar el desenvolupament econòmic del territori   


