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ACTA DE LA MESA D’OCUPACIÓ 
 
Dia: 23 de novembre de 2016 
Hora: 19.00 hores 
 
A Castellar del Vallès, el 23 de novembre de 2016, essent les 19:00 hores, sota la 
presidència del Sr. Joan Creus i Oliveras, vicepresident de la Mesa d’Ocupació, es 
reuneixen els membres que integren la Mesa d’Ocupació. 
 
- Regidor comissionat del projecte Castellar 20/20, 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 COGNOMS NOM 

Comerç Castellar Andreví Truyols Marc 

RAF Arévalo Carlos 

ERC Calaf Josep Maria 

Decidim Castellar Espinosa Ita 

CdC Font Ester 

 Guerra Nicolás 

Decidim Castellar  Pineda Pilar 

Ajuntament de Castellar del 
Vallès 

Portolés Àlex 

ERC Rebollo  Ferran 

Ciutadans Rosales Josep 

TEB Simón Juan José 
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- Vocals titulars. Excusats: 
 

ASEMCA Batet Jordi  

INS Castellar Bautista Manel  

Creu Roja Bordes  Maria Dolores  

PP Carpio Antonio  

Decidim Castellar Comas Bely 

INS Puig de la Creu Escapa  Bernat 

ASEMCA Fernández Juan Antonio 

ERC Homet Rafa 

Ajuntament de Castellar del 
Vallès 

Leiva Josep 

Ajuntament de Castellar del 
Vallès 

Luna Conxita 

Ajuntament de Castellar del 
Vallès 

Marmol Anna 

ICV Martínez Dani 

Ajuntament de Castellar del 
Vallès 

Massagué Glòria 

Decidim Castellar Moyà Joan 

UGT Poch Elisenda 

Creu Roja Prat  Mireia 

ASEMCA Sesé Joaquim  
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TEB Simón Juan José 

Consell Comarcal Zamora M. Teresa  

 
 

 
El Sr. Joan Creus, regidor comissionat del projecte Castellar 20/20, dóna la 
benvinguda a  les persones assistents i explica que durant l’any 2016 s’ha dut a 
terme una reunió de cada comissió de treball i que en aquesta reunió plenària 
s’explicaran els principals continguts de cada una d’elles, i també es facilitaran 
dades de mercat de treball. 
 
La Sra. Maria Antònia Puig, regidora d’Educació, Formació i Ocupació, 
realitza un resum de cada comissió, que després passarà a explicar amb més detall 
el personal tècnic municipal.  
 
Resum comissió polígons activitat econòmica: Geoportal, MeltallVallès i 
projectes actuals vinculats als polígons. 
 
Resum comissió economia i sectors estratègics: dades d’informació 
socioeconòmica i dades supramunicipals. 
 
Resum comissió formació: dades relatives a formació a Castellar del Vallès: CF, 
emprenedoria, Formació Dual, Formació Contínua, PFI, EA, FOAP i formació del 
programa MetallVallès. 
 
Resum comissió seguiment subvencions: dades relatives a subvencions a les 
empreses: característiques, imports, nombre d’empreses beneficiàries i millores 
proposades per a 2017. 
 
La Sra. Mar Puig, cap d’unitat d’ocupació i formació, explica les dades 
referents a: 
 
- Taxa d’atur a l’octubre de 2016. Castellar del Vallès (11, 65%), Vallès 

Occidental (14,10%) i Catalunya (13,16%). 
  

- Servei Local d’Ocupació (SLO). Posa èmfasi en el nombre total de persones 
ateses des del servei habitualment, que oscil·la entre 600 i 800 persones, i 
explica que el nombre de persones noves que s’incorporen al servei entre 1 de 
gener i 31 d’octubre de 2016 és de 297. 

 
- Ofertes del SLO. Nombre d’ofertes gestionades durant el període abans 

esmentat  (259), persones enviades (1.554) i nombre d’insercions (129). 
 
El Sr. Ricard Garcia, cap de dinamització econòmica, explica l’evolució de les 
dades de contractació i remarca que la taxa de contractació temporal va augmentar 
sensiblement entre 2010 (84,41%) i 2014 (90,09%), i que enguany ha tornat a 
baixar (81,29%). No passa el mateix en contractació de persones joves, que ha 
passat d’un 83,16% al 2007 a un 93,10% al 2016. 
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La contractació a temps parcial s’ha mantingut en nivells baixos entre 2007 
(8,59%) i 2016  (6,24%) 
Cobertura de prestacions: 6 de cada 10 persones cobren algun tipus de prestació. 
 
La Sra. Carme Guirao, tècnica de projectes transversal d’educació, 
formació i ocupació, explica el calendari d’adhesió a la Xarxa de Municipis per a 
l’Economia Social i Solidària (XMESS). La propera trobada de XMESS estava 
prevista el dia 23 de novembre, però finalment es realitzarà el 30/11/2016 a Santa 
Coloma. En aquesta trobada es votarà la proposta d’estatuts de la xarxa, que seran 
aprovats a la trobada de l’Assemblea Constituent, prevista per al març de 2017. 
 
El Sr. Ricard Garcia continua explicant la primera de les comissions celebrades, la 
de polígons d’activitat econòmica. 
 
Se li pregunta en quin estat es troba Geoportal (un dels temes d’aquesta comissió) 
i el Sr. Garcia explica que actualment s’està actualitzant la base de dades. Llavors 
es debat al voltant de la temporització d’aquesta eina, ja que si triga gaire a posar-
se en marxa probablement les dades estiguin poc actualitzades. El Sr. Garcia 
explica que Geoportal es presentarà coincidint amb una altra presentació, la de la 
Guia d’Empreses, ja que l’associació Assemca va demanar a la comissió que es fes 
així. 
 
El Sr. Ricard Garcia passa a explicar els continguts de la Comissió d’Economia i 
Sectors Estratègics, i va destacar les dades següents: 
 
Comença a augmentar el nombre de persones assalariades en els diferents sectors 
(agrícola, indústria, construcció i serveis). 
 
Se li pregunta per dades específiques del sector agrícola, ja que no es veuen al 
gràfic. El Sr. Garcia explica que el nombre d’assalariats/des en aquest sector és 
baix i per aquest motiu no es visualitza a la gràfica. 
 
També se li pregunta per la relació comerç i indústria i el Sr. Garcia respon que el 
sector serveis creix per sobre de l’industrial. D’altra banda, la indústria també 
canvia la contractació, ja que ara contracta personal especialitzat i no tant 
peonatge. També remarca el grau d'especialització de l'activitat a Castellar, que 
està centrat en les indústries manufactureres i extractives. 
 
La Sra. Mar Puig explica els continguts de la comissió de formació:  
 
- Cicles Formatius. Tres CFGM: administratiu, jardineria i floristeria, producció 

agroecològica. 30 places per grup. 
 

- PFI. Auxiliar de cuina i serveis d’hoteleria, restauració i bar. 15 alumnes. 
 

- Escola Adults. 314 alumnes. 
 
- Formació ocupacional i programa de Treball i Formació 2015-16. 2410 hores de 

formació, 72 alumnes i 19 insercions. 
 
- També explica la sol·licitud 2016-17 de FOAP i de Treball i Formació, remarcant 

que tots els cursos són Certificats de Professionalitat. 
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- Programes comarcals per a joves en els quals participa Castellar del Vallès: 
1.080 hores de formació, 80 alumnes i 40 insercions.   

 
- Metall Vallès 2015-16. 860 hores, 66 alumnes i 39 insercions. 
 
El Sr. Ricard Garcia parla de la formació del Centre de Serveis. Dues modalitats: 
 
- Formació que l’Ajuntament de Castellar del Vallès realitza individualment. Està 

cofinançada, 75% Diputació de Barcelona i 25% Ajuntament de Castellar del 
Vallès. 

 
- Formació conveniada amb altres ajuntaments, també mitjançant la Diputació de 

Barcelona. Consisteix en un recull d’activitats formatives de Diputació i cada 
ajuntament fa una tria. Explica que la difusió es fa a tothom, empreses i 
emprenedors/es. Està cofinançada, 90% Diputació i 10% Ajuntament de 
Castellar del Vallès. 

 
Se li fa una pregunta respecte com es trien les accions de Diputació. El Sr. Garcia 
explica que són molt importants les valoracions, ja que la Diputació mai repeteix 
una acció formativa si la valoració és inferior a 7. 
 
Respecte la formació d’El Mirador, explica que s’han realitzat 2.000 hores 
distribuïdes en  64 cursos. Destacats en nombre d’alumnes els cursos de Pilates i 
converses d’anglès. Respecte a aquest tema es proposa que, com que es tracta de 
formació contínua, la informació es restringeixi a aquella de tipus laboral, o bé que 
el reculli tota la informació, però sota el nom de formació al llarg de la vida. 
S’acorda utilitzar una d’aquestes dues fórmules. 
 
El Sr. Ricard Garcia explica els continguts de la comissió de seguiment de 
subvencions, començant pels tipus d’ajuts, i explica que alguns estan funcionant 
molt bé i altres no tant, a causa de la dificultat de gestió o a causa de l’especificitat 
de l’ajut. 
 
- Subvenció a la contractació. Durant 2015 -16, s’han acollit a aquest ajut 15 

empreses, s’han realitzat 19 contractes i s’hi han destinat 10.701,90 € del 
pressupost municipal. 

 
- Exempció taxa activitats. Fins setembre de 2016, 80 empreses s’han acollit a 

aquest ajut i s’hi han destinat 34.531€ del pressupost municipal. 
 
- Ajut a la creació d’empresa. Fins octubre de 2016, 15 projectes, que suposen 

7.500 €. L’ajut suposa 1.500 euros per projecte iniciat i està previst esgotar el 
pressupost, ja que hi ha una mitjana de 20 projectes anuals. 

 
- Bonificació taxa escombraries. 2016. Diferents tipus: aportacions a la deixalleria 

(87 establiments disposen de targeta), ús de bosses biodegradables (una 
empresa ho ha sol·licitat) i bonificació del 80% per gestió pròpia de residus 
(quatre empreses l’han obtingut). 

 
- Plusvàlues, IBI. Cap empresa s’hi ha acollit durant el 2016. 
 
- Millores 2017. Qualsevol despesa comptable justificada per l’empresa és 

acceptada. 
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El Sr. Ricard Garcia explica les propostes realitzades dins les comissions: 

 
- Comissió de polígons d’activitat econòmica 

 
 Pla d’acció pel manteniment general de polígons. 2018 s’intentarà crear 
partida. 

 
- Comissió de formació 

 
 Tenir present el segment de treballadors que passen dels 40 anys i que el 
mercat  laboral ha expulsat i no torna a acceptar. Tant per formació com per 
inserció. 
 
 Impulsar Formació Dual i l’emprenedoria als instituts. 
 

- Comissió de seguiment de subvencions 
 
 Determinar una persona per fer de pont entre l’Administració local i les 
empreses amb l’objectiu d’apropar l’administració i empresa (sobretot la les 
micropimes). 
 
 Ajut per als comerços que realitzen una inversió de creixement (canvi o 
ampliació  de local...). 
 
Amb referència a les propostes, es  demana  tenir presents altres temes que també 
es van abordar a les comissions ja que no a tothom li va quedar clara la forma de 
fer les propostes. 
 
Noves propostes: 
 
- Vincular ajuts econòmics a l’empresa a sectors. Diferent aportació en funció de 

la tipologia d’empreses, del seu plantejament de futur... 
 

- Documentació més visual. 
 
- CF agroecològics. Trobar feina al territori, fomentar l’ocupació en aquest sector i 

que els alumnes trobin feina a Castellar. Buscar fórmules per fomentar l’activitat 
econòmica a partir d’aquesta formació. 
 
M. Antònia Puig respon que una part dels alumnes no són de Castellar, la 
formació és de la zona, no específicament del municipi. M. Antònia explica que 
la part pràctica es realitza a Tres Turons. La idea és fer un grau superior. La 
Sra. Mar Puig explica que la formació depèn d’ensenyament  i que l’ha atorgat 
per motius concrets, ja que Castellar té zona verda, però que sempre atorga en 
clau de zona. 
 
 

També es pregunta per la formació contínua per a persones treballadores de 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès i es planteja la possibilitat d’incorporar aquesta 
informació a la Mesa, concretament dades dels cursos realitzats i persones que hi 
han participat.  
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El Sr. Ricard Garcia explica que la Diputació de Barcelona ofereix formació per a 
treballadors/es municipals i que aquesta es pot realitzar al municipi propi o a 
d’altres.  
 
I sense més assumptes a tractar,  s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present 
acta. 
 
 

Vist i plau 
EL VICEPRESIDENT,      EL SECRETARI, 
 


