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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019

El 2021 en 
números

ACTUACIONS DE COOPERACIÓ INSTITUCIONAL

• 1 sessió plenària, 3 grups impulsors i 2 Acords aprovats

• 1 Conveni de col·laboració amb 18 municipis per a la dinamització sector industrial

• 3 visites institucionals

• 4 entrevistes, 12 sessions treball i 295 participants

ACTUACIONS DIRECTES, D’IMPACTE A EMPRESES I PERSONES

• 100 empreses col·laborant activament en programes i actuacions

• 132 participants en programes integrals d’ocupació en la indústria

• 1.350 hores impartides en formació professionalitzada  a mida

• 44 tallers de competències, coaching...

• 20 mentores de suport a la inserció laboral a la indústria

ACTUACIONS DE DINAMITZACIÓ, PEL FOMENT DE LA COHESIÓ

• 13 Jornades amb 556 participants.

• 17 reunions tècniques

• 32 notes de premsa, 11 butlletins i 1.402 persones destinatàries
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Ajuntament Badia del Vallès
Ajuntament Barberà del Vallès
Ajuntament Castellar del Vallès
Ajuntament Castellbisbal
Ajuntament Cerdanyola del Vallès
Ajuntament Gallifa
Ajuntament Matadepera
Ajuntament Montcada i Reixac
Ajuntament Palau-solità i Plegamans
Ajuntament Polinyà
Ajuntament Rellinars
Ajuntament Ripollet
Ajuntament Rubí 
Ajuntament Sabadell 
Ajuntament Sant Cugat del Vallès
Ajuntament Sant Llorenç Savall
Ajuntament Sant Quirze del Vallès
Ajuntament Santa Perpètua Mogoda
Ajuntament Sentmenat
Ajuntament Terrassa
Ajuntament Ullastrell
Ajuntament Vacarisses
Ajuntament Viladecavalls

Consell Comarcal del Vallès Occidental

CCOO
UGT

Cecot
CIESC
PIMEC 
Cambra Comerç Terrassa
Cambra Comerç Sabadell 

Col·legi Enginyers Industrials Catalunya
UPIC

UAB
UPC
UIC
ESDI

EURECAT
LEITAT

3

39 entitats  
membres del 
Pacte
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Plenari Anual Sessió virtual, 19 de maig. 43 assistents

Grup impulsor, 29/03/2019

Acords:
1/2021. Pla transformació i reactivació de l’ecosistema industrial del Vallès Occidental 2021-2024

Grup impulsor, 29/03/2019

4

Obert a totes les entitats 
membres:

- Aprovar el Pla de Transformació  
- Exemples de programes 
concertats en curs  
- Presentació inici cerca de fons 
implementació Pla i encàrrec 
valoració Oficina tècnica indústria

Consulta la notícia
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https://www.consellvallesoccidental.cat/wp-content/uploads/Acord-1_2021-Pla-Singular-Industrial-Valle%CC%80s-Occidental-2021-2024-1.pdf
https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/el-valles-occidental-aprova-el-pla-de-transformacio-i-reactivacio-industrial-i-inicia-la-cerca-de-fons-de-financament-pel-seu-desenvolupament/
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Ajuntaments
-Cerdanyola del Vallès
-Polinyà
-Ripollet
-Rubí
-Sabadell
-Sant Cugat del Vallès
-Santa Perpètua de Mogoda
-Terrassa

Entitats socials  i econòmiques
- CCOO
-UGT
-Cecot
-CIESC
-PIMEC
-Cambra de Comerç de Sabadell
-Cambra de Comerç de Terrassa
-UPC
-UAB
-ESDI

Secretaria tècnica
-Consell Comarcal  Vallès Occidental

Sessió virtual: 28 de gener, 16 assistents
Sessió virtual: 28 d’abril, 38 participants  (oberta a professionals tècnics)
Sessió presencial: 1 octubre, 24 assistents. Nodus Barberà del Vallès

Grup impulsor, 29/03/2019

Acords:
1/2021. Pla acció suport reconversió sector de l’automoció del Vallès Occidental 2021-2022

Grup impulsor, 29/03/2019
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Grup Impulsor, 1 d’octubre amb participació Diputació 

de Barcelona i Generalitat de Catalunya

Grup Impulsor

Memòria d’activitats 2021

https://www.consellvallesoccidental.cat/wp-content/uploads/2021_Acord-Pla-Suport-Reconversio%CC%81-Sector-Automocio%CC%81-V-alles-Occidental.pdf
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Pla Transformació 
Ecosistema 
Industrial
2021-2024 

Jornada de la mesa de la 

formació, 08/04/2019
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Per fer un salt endavant en 
l’impacte i execució concertada 
d’actuacions amb empreses i 
persones  davant un nou cicle de 
fons econòmics

Consulta l’acord i el pla
TREBALLS VALORACIÓ OFICINA TÈCNICA INDÚSTRIA: EXECUCIÓ FASE 1 

11 entrevistes bilaterals realitzades i 3 sessions conjuntes (9 i 16 novembre, 16 desembre) 
amb 35 assistents

2. SESSIÓ PARTICIPATIVA
Grup Impulsor Obert (28 abril)

4 eixos i 14 programes a desplegar

1. PROPOSTA PROGRAMACIÓ
Segons projectes i línies existents i 

previsió condicions nous fons

3. APORTACIONS GENERALS
Formulari virtual i entrevistes

Memòria d’activitats 2021

Procés elaboració previ acord 19 de maig 

https://www.consellvallesoccidental.cat/wp-content/uploads/2021_Pla-Transformcio%CC%81-Industrial-Valle%CC%80s-Occidental-2-021-2024.pdf
https://www.consellvallesoccidental.cat/wp-content/uploads/01-CAT-DOSSIER_PLA_SINGULAR_REACTIVACIO%CC%81-INDUS_PLENARI_19_05_21.pdf
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Pla suport 
reconversió sector 
fabricació 
automoció 
2021-2022 

7

Per pal·liar els efectes de la crisi
del sector sobre l’ocupació, les
empreses i la seva cadena de
valor, amb actuacions des del
territori

Consulta l’acord i el pla

Procés elaboració previ acord  1 octubre 2021

3. REUNIÓ GRUP MOTOR
23 setembre 2021

Validació tècnica proposta Pla

2. RECOLLIDA APORTACIONS
Valoració de programes del sector 

7 entrevistes amb agents claus

1. PROPOSTA INICIAL
Maig 2021. Atorgament DIBA
Punt de partida treballs línia 

impacte ERTOs/ERO
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https://www.consellvallesoccidental.cat/wp-content/uploads/2021_Acord-Pla-Suport-Reconversio%CC%81-Sector-Automocio%CC%81-V-alles-Occidental.pdf
https://www.consellvallesoccidental.cat/wp-content/uploads/PLA-DACCIO-SUPORT-SECTOR-AUTOMOCIO.pdf
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Conveni  
col·laboració 
dinamització sector 
industrial 
2022-2023 Jornada de la mesa de la 

formació, 08/04/2019
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Per consolidar i dotar de 
viabilitat activitats de 
dinamització industrial que el 
Consell Comarcal i els 
ajuntaments realitzen 
conjuntament

3 REUNIONS TREBALL
22 de juliol, 16 de setembre i 20 de 

novembre

APROVACIÓ CONVENIS 
COMISSIÓ PERMANENT

27 d’octubre

APROVACIÓ CONVENIS 
JUNTES DE GOVERN LOCALS

Fins el 31 de març 2022

 Subscrit per la totalitat dels 18 ajuntaments amb activitat industrial
 7 activitats a desplegar, ampliació respecte els anteriors convenis
 Participació flexible segons interessos locals
 Durada de dos anys, 2022 i 2023, i amb possibilitat de pròrroga
 Aportació total dels ajuntaments de 102.000€ per complementar el cost total

Activitats del conveni
1. Cens de polígons i sistema d’informació territorial. Inventari anual, coordinació SIPAE i

productes difusió
2. Cens anual d’empreses als polígons. Inventari anual dels establiments als PAE
3. Oferta industrial de naus i solars disponibles. Inventari i revisió mensual ofertes recollides a

portals web
4. Registre i estat dels establiments industrials. Inventari o revisió naus existents i estat
5. Digitalització de PIMEs industrials. Accions de dinamització, informes maduració digital

pimes industrials i assessorament expert en plans de transformació.
6. Servei d’informació i assessorament a empreses fons europeus. Atenció i divulgació empreses

per tal d’informar i assessorar sobre convocatòries.
7. Promoció i atracció d’inversions i activitats. Estratègies de branding, catàlegs i accions de

promoció i dispositiu compartit de suport a la localització empresarial.

Memòria d’activitats 2021
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Visites i reunions 
institucionals

9

Amb delegacions del 
Pacte o a iniciativa de la 
secretaria tècnica
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Participació espais de cooperació
-Taula reactivació AMB (19 gener /26 febrer / 4 març)
-HUB-B30: 12 juliol (trobada institucional)
-Pla estratègic metropolità Barcelona Demà : 5 octubre

Visites i presentació dels Plans aprovats
-7 setembre- Diputació Barcelona. Sessió presentació Fons d’automoció
-1 octubre- Grup Impulsor del Pacte- Aprovació pla automoció 

Participació de la Sra. Eva Menor, Diputada de Promoció Econòmica de la Diputació, Sr. 
Josep Maria Vilarrúbia, director AVANÇA (Generalitat de Catalunya)

- 24 novembre-. Presentació Pla Transformació ecosistema industrial  (virtual) 
Participació del Sr Raúl Blanco, secretari d'indústria

- 13 desembre- Diputació Barcelona. Presentació Pla transformació ecosistema 
industrial (presencial)

- 17 desembre. Diputació Barcelona.  Plenari projecte suport a l’automoció
Participació del Sr Raúl Blanco, secretari d'indústria

http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2021/07/19/els-socis-del-hub-b30-entre-els-quals-hi-ha-el-consell-comarcal-es-reuneixen-per-definir-l-estrategia-de-futur
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Jornades 
realitzades
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Jornades
Cicle industria 4.0
- 11 febrer. 4a sessió: Ecosistema innovació Vallès Occidental. 52 participants (virtual)
- 11 març. 5a sessió: Ajuts i subvencions suport Transformació digital.  68 participants (virtual)

Altres 
- 24 febrer Webinar fiscalitat verda i activitat econòmica. 37 participants  (virtual)
- 16 abril. Presentació llei facilitació activitat econòmica.  30 participants (virtual)
- 20 abril- 5 maig. Cicle orientació eductiva tecnologia i indústria. 250 participants (virtual) 
- 1 juliol. Ajudes al teixit empresarial situació general i experiències locals. 42 participants (virtual)
- 25 novembre. Competències digitals nova indústria. 25  persones/12 empreses  (presencial)

Trobades de cooperació
- 27 maig. Xarxa espais fabricació digital del Vallès Occidental. 27 participants (virtual)
- 23 novembre. Trobada grans empreses automoció. 25 participants (presencial)

Participació i col·laboració en actes i jornades
- 25 i 26 març. Congrés Dones ciències i tecnologia. Ajuntament de Terrassa
-29 octubre. Brunch Turisme i Indústria. Hub b30. 
- 17 novembre. Jornada vehicle elèctric i auxiliar. PIMEC
- 13 desembre. Presentació Ubicaempresa. AMB
- 15 de desembre. Open Days: Fabriquem'ho localment (Open Industry) 

Per la divulgació del 
sector i foment de la 
cohesió territorial
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https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/els-centres-d-innovacio-de-la-comarca-i-el-consell-comarcal-posen-a-disposicio-de-les-empreses-els-seus-serveis-per-a-la-seva-transformacio-digital/
https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/mes-de-200-persones-han-assistit-a-les-sessions-del-cicle-de-webinars-industria-4-0-connecta-t-al-present/
https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/el-consell-comarcal-identifica-diferents-propostes-per-millorar-les-bonificacions-locals-verdes-dirigides-al-teixit-empresarial/
https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/la-comarca-col-labora-en-el-desplegament-de-la-nova-llei-de-facilitat-economica-per-a-millorar-els-tramits-empresarials/
https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/quatre-instituts-de-la-comarca-participen-en-un-projecte-innovador-en-orientacio-de-vocacions-industrials/
https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/el-consell-comarcal-fara-a-l-abril-un-cicle-d-orientacio-educativa-en-tecnologia-i-industria-coincidint-amb-el-periode-d-inscripcions-de-formacio-post-obligatoria/
https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/els-ajuntaments-de-la-comarca-comparteixen-com-millorar-les-properes-ajudes-locals-al-teixit-empresarial/
https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/la-transformacio-digital-de-les-ocupacions-industrials-inicia-el-cicle-converses-del-mercat-de-treball-amb-la-participacio-de-12-empreses-de-la-comarca/
https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/en-marxa-un-nou-programa-per-impulsar-la-fabricacio-additiva-entre-les-pimes-industrials-a-la-comarca/
https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/el-consell-comarcal-reuneix-les-principals-empreses-de-fabricacio-dautomocio-per-compartir-les-necessitats-i-reptes-del-sector/
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2021/10/29/el-consell-comarcal-inicia-una-linia-de-treball-per-impulsar-el-turisme-industrial-a-la-comarca
https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/la-xarxa-d-espais-de-fabricacio-digital-del-valles-occidental-participa-als-open-days-de-la-comunitat-open-industry/
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Eines de difusió

11

32 notes de 
premsa

Portal de polígons i empreses

Catàleg vocacions industrials

11 Butlletins 
mensuals 

1.402 destinataris

Preparació nou espai web Pacte a la web del 

consell comarcal
Catàleg de serveis i programes comarcals de 

Digitalització i Indústria 4.0

Memòria d’activitats 2021
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Detall activitat 
realitzada

LÍNIES D’ACTUACIÓ

 Ocupació a la indústria

 Formació i  vocacions industrials

 Indústria 4.0: digitalització i innovació

 Vallès Circular a la indústria

 Espais productius 

 Fiscalitat local i simplificació administrativa

 Suport reconversió fabricació automoció

12Memòria d’activitats 2021
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Per millorar l'ocupabilitat de 
la població activa i facilitar el 
creixement de llocs de 
treball.

Converses del mercat de treball, 

Castellar del Vallès, 25/11/2021

Ocupació a la 
indústria

Dona i ocupació de qualitat a la indústria 

REFERENT  TÈCNIC: 
Annabel Planas

Programa  Industrialitza’t i transforma el teu futur

Memòria d’activitats 2021
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Dona i ocupació de qualitat a la indústria 
 32 dones participen en tallers de 25 hores (digitals, de 

comunicació, personals..). 
 25  dones participen webinar coaching i mentoratge

(12 hores)
 12 dones realitzant mòduls de capacitació professional 

de 120 hores. 
 20 mentores tutoritzen 20 dones per donar suport en 

l’accés i permanència en el mercat de treball. 
 12 dones realitzant pràcticum a empreses.
 16 empreses en accions de mentoratge i pràcticum.
 20 dones troben feina durant el programa o en 

finalitzar-lo, 10 d’elles a la indústria.

Industrialitza’t  i transforma el teu futur II
 11  entitats  formen l’agrupació del projecte
 17 municipis  participen en el projecte. 
 100 persones joves de 16 -29 anys  participants
 85  participen  per totes les accions  obligatòries :  orientació 

individual i grupal  i  200 hores teòriques de formació
 60 joves realitzen 80h de pràctiques. 6  especialitats 
 20 joves han retornat al sistema educatiu  
 41  joves han aconseguit  inserir-se laboralment. 

PREPAREM PROFESSIONALS:

SENSIBILITZEM:
 Participació al congrés de Dones, Ciència i Tecnologia. 

Ajuntament de Terrassa. 25 i 26 /03/2021.

 8a edició Cicle  Converses Mercat de Treball: Competències 
digitals a la nova indústria: Reskilling i Upskilling.
Castellar del Vallès, 25/11/2021: 25 persones en recerca de 
feina i 12 empreses participants.

Memòria d’activitats 2021

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/foment-de-l-ocupacio/sensibilitzacio-per-a-la-igualtat-de-genere-al-mon-laboral/programa-projectes-innovadors-i-experimentals
https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/24-dones-es-preparen-per-accedir-al-sector-industrial-amb-el-suport-d-altres-dones-mentores-que-ja-hi-treballen/
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/foment-de-l-ocupacio/programes-de-foment-de-l-ocupacio/projectes-singulars
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2021/02/12/85-joves-de-la-comarca-faran-practiques-a-empreses-industrials-de-la-comarca-vols-ser-una-d-aquestes-empreses
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2021/07/27/53-joves-han-trobat-feina-o-han-tornat-als-estudis-gracies-al-programa-industrialitza-t-i-transforma-el-teu-futur-del-consell-comarcal
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2019/03/04/el-consell-comarcal-presentara-dos-projectes-de-sensibilitzacio-cap-a-la-industria-al-congres-dones-ciencia-i-tecnologia
https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/la-transformacio-digital-de-les-ocupacions-industrials-inicia-el-cicle-converses-del-mercat-de-treball-amb-la-participacio-de-12-empreses-de-la-comarca/
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Per detectar necessitats 
formatives, activar millores en 
l'oferta formativa i impulsar 
vocacions industrials.

ENTITATS IMPULSORES: 
-Ajuntament  Rubí - Consell Formació 
- Ajuntament  Sabadell - Consell Formació  CRiRC
-Ajuntament  Terrassa - Consell Formació

Formació pel 
treball a la 
indústria

REFERENT  TÈCNIC: 
Yolanda Ordóñez (AODL)

Tallers

sensibilització. 

Descobreix la 

indústria tecològica

Curs per docents. Fablab Castellar del Vallès. Juliol

Presentació guiacomptències TIC

Memòria d’activitats 2021
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MESA DE LA FORMACIÓ PEL TREBALL:
 3 reunions grup tècnic Mesa de la formació pel Treball: 14/05/2021 - 08/07/2021 - 22/10/2021  55 assistents
 1 Reunió grup polític Mesa de la formació pel treball: 17/12/2021 , 37 assistents
 1 Reunió Subdirector d’Ocupació Juvenil i Qualificació Professional · Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 30/07/2021

XARXA D’EMPRESES I AGENTS COL.LABORADORS

DESPERTEM VOCACIONS INDUSTRIALS:
 43 empreses de la Xarxa d’empreses col·laboradores. 
 160 alumnes participants programa innovador de transició escola-Treball. 
 18 professors participants. Taller d’introducció a la Fabricació Digital. FP inicial. (Homologat Dept. Educació)
 4 Actuacions de divulgació de les Guies didàctiques, eines i recursos vinculades a les Vocacions industrials 
 27 Tallers i 1 cicle d’orientació educativa tecnologia i indústria. Estàs pensant el teu futur? Amb accions de 

sensibilització als centres educatius, joves i adults. 450 participants

ACTUACIONS DE DINAMITZACIÓ, PEL FOMENT DE LA COHESIÓ:
 Pla de Xoc Covid. 60 participants. Guia de competències digitals bàsiques per la formació on-line
 Elaboració l’Acord núm. 1/2021 Mesa de la formació: Demanda de participació en la planificació de l’oferta formativa 

i accés a les dades actualitzades del sistema FPcat. 
 Informe específic sobre l’anàlisi de l’oferta formativa d’especialitats vinculades a l’EC 
 Actualització Catàleg de l’oferta formativa integrada
 Iniciem: Qüestionari d’autodiagnosi de les competències tecnològiques i tecnoemocionals
 Acord consell alcaldies: Defensar la rellevància i prestigi de l’FP pel treball (16 de desembre)
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http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2021/05/27/el-curs-vinent-el-valles-occidental-comptara-amb-2-noves-modalitats-i-11-nous-cursos-en-formacio-professional-inicial
https://www.consellvallesoccidental.cat/desenvolupament-economic-i-ocupacio/pacte-per-la-reindustrialitzacio-del-valles-occidental/xarxa-dempreses-sensibilitzadores-en-la-industria/
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2021/07/20/professorat-de-diferents-centres-de-la-comarca-participen-en-un-curs-de-fabricacio-digital-impulsat-pel-consell-comarcal-amb-els-fab-labs-vallesans
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2021/10/18/el-consell-comarcal-forma-a-professionals-dels-ajuntaments-vallesans-implicats-en-el-processos-d-orientacio-professional-a-persones-joves
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2021/05/06/quatre-instituts-de-la-comarca-participen-en-un-projecte-innovador-en-orientacio-de-vocacions-industrials
https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/el-consell-comarcal-del-valles-occidental-edita-una-guia-sobre-competencies-digitals-basiques-per-facilitar-l-acces-a-la-formacio-online/
https://infogram.com/oferta-formativa-fp-2021-1h7g6k0jqen302o?live
https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/el-valles-occidental-planteja-a-la-generalitat-de-catalunya-la-voluntat-de-treball-conjunt-per-una-bona-planificacio-de-la-formacio-professional-a-la-comarca/
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REFERENT TÈCNIC: 
Cristina Canet (AODL) 

Reunió grup de treball, 07/03/2019

17

Per potenciar la singularitat del 
territori i l'adaptació del teixit 
productiu i humà a la 
transformació digital.

ENTITATS IMPULSORES:
-Ajuntaments de Barberà del Vallès, Rubí, 
Sabadell,  Sant Cugat del Vallès i Terrassa
- Cecot, CIESC , PIMEC
- Cambres de Sabadell i Terrassa
- UAB, UPC,  ESDI, EURECAT, LEITAT

Trobada virtual de la xarxa fabricació digital. 27 maig

Indústria 4.0: 
coneixement i 
innovació

Sessió Xarxa d’espais de Fabricació Digital:

Nodus Tech Space. 3 desemb re

Jornada virtual. Ecosistema innovació al Vallès 

Occidental. 11 febrer 

Memòria d’activitats 2021
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IMPULSEM NOUS MODELS. Digitalització i indústria 4.0 a les PIMES industrials

COL·LABOREM. Espais de fabricació digital
 Trobada de la xarxa d’espais de fabricació digital del Vallès Occidental (27/05/21): 27 participants 
 Servei Comarcal de suport a iniciatives locals de material sanitari: Banc de Bones pràctiques dels governs locals de 

la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer. 
 Formació com Agents en Innovació Social Digital.
 Dinamització sessió Open Days: Fabriquem'ho localment (15/12/21, Open Industry) 

COOPEREM
 Projecte transformació de les PIMES industrials: 11 ajuntaments participants 
 Incorporació activitat de  suport digitalització PIMEsindustrials al conveni de dinamització Industrial (2022-2023): Sessió 

coordinació (16  ajuntaments, 17 participants, 21/12/21).
 Grups de treball:  ACCIÓ (Metodologia Diagnòstic avançat), Programa Col.laboratori Catalunya (05/11/21), Focus Grup Taller 

Jeroni de Moragas (11/11/21). 

 17  entrevistes maduració digital, 12 informes de diagnosi específics. 
 4  empreses assessorament expert en transformació digital.  
 Cicle Indústria 4.0: Connecta’t amb el present: 220 participants, 12 entitats col·laboradores, 61 empreses i 25 ens locals.
 Catàleg  de serveis i programes comarcals de Digitalització i Indústria 4.0. 
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https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/el-servei-comarcal-de-suport-a-iniciatives-locals-de-material-sanitari-durant-la-covid-19-seleccionat-pel-banc-de-bones-practiques-dels-governs-locals-de-l-fmc-i-la-fundacio-carles-pi-i-sunyer/
https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/la-xarxa-d-espais-de-fabricacio-digital-del-valles-occidental-participa-als-open-days-de-la-comunitat-open-industry/
https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/l-any-2021-el-consell-comarcal-ha-acompanyat-a-15-pimes-industrials-en-la-transformacio-cap-a-la-industria-4-0/
https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/mes-de-200-persones-han-assistit-a-les-sessions-del-cicle-de-webinars-industria-4-0-connecta-t-al-present/
https://www.canva.com/design/DAEYLg-ujtE/sknjkvQ0s1DQ48gyWQbz8w/view?utm_content=DAEYLg-ujtE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#2
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Jornada de la mesa de la 

formació, 08/04/2019
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Vallès Circular a 
la indústria

Memòria d’activitats 2021

REFERENTS TÈCNICS: 
Teresa Zamora i Xavier Martínez (AODL)

Per divulgar l’economia 
circular i apropar els principis 
de circularitat a empreses 
industrials, professionals i 
entitats.

Fomentar el coneixement de EC en  

formació de joves amb iniciatives diverses

Informació i sensibilització per 

l’aprofitament d’excedents a 

MERCAVALLÈS. Maig 2021

Divulgació del Vallès Circular en el Circular 

Economy Hotspot. Nov. 2021 
Premis Nous Professionals a la FP

Promoció de la categoria d’Economia Circular

Díptic per a la divulgació entre les 

empreses

http://vallescircular.com/
http://vallescircular.com/
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COOPERACIONS PER POTENCIAR L’EC:
 Reunió presentació del projecte Porta a ResiduRecurs a membres de la Xarxa  Vallès Circular 

 Col·laboracions i intercanvis amb  professionals de  12 municipis

 2 col·laboracions amb Associacions Empresarials per impuls i divulgació EC

 Full de Ruta EC a Catalunya: participació activa en el procés participatiu d’elaboració en diferents sectors

 Presentació Vallès Circular en Circular Economy Hotspot i jornada de la Xarxa Ciutats i Pobles per la Sostenibilitat

 3 empreses col·laboradores en els Premis Nous Professionals, categoria EC

IMPULSAR NOVES ACCIONS CIRCULARS:
 16 entrevistes de detecció d’oportunitats i 4 assessoraments personalitzats sobre subvencions

 6 pre-diagnosis a empreses per identificar reptes de millora de la circularitat

 1 col·laboració entre empreses i centre tecnològic activada

 1 projecte en seguiment de col·laboració publico privada de simbiosi industrial

Memòria d’activitats 2021

INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ:
 914 seguidors a twitter Vallès Circular: dinamització amb informacions d’interès

 1 díptic elaborat d’informació i divulgació per a les empreses

 5 informacions de convocatòries incorporades  a la web Vallès Circular

 97 accions registrades a l’agenda Vallès Circular, 39 d’aquestes al Vallès Occidental

 Dinamització de la web Vallès Circular, amb 4.361 visites i 4.404 cerques a Google

https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/el-valles-occidental-participa-activament-al-circular-economy-hotspot-catalonia-2021-amb-la-presentacio-del-projecte-valles-circular-i-la-implicacio-de-9-empreses/
https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/projectes-d-economia-circular-premiats-en-els-premis-nous-professionals/
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Espais 
industrials

21

Actuació Campanya segura tornada vacances. Gener 2021

Per impulsar la competitivitat i 
transformació dels parcs 
industrials

ENTITATS IMPULSORES: 
Ajuntaments de: Barberà del Vallès i Rubí

REFERENTS TÈCNICS: 
Esther Lucas / Meritxell Ramírez  (AODL)

Treball de camp. Elaboració registre de naus i solars

Memòria d’activitats 2021
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INICI PLA TREBALL XARXA I ENTITATS DE GESTIÓ

 Contrast proposta pla de treball grup motor PAE 
 Realització de 2 entrevistes pilot. Revisió inventari i inici planificació de 28 entrevistes pel 2022

INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ TERRITORIAL
 Camps actualitzats del sistema d’informació: 90
 Visites al Portal de Polígons: 5.505
 Actualització SIPAE (cens català), identificació dels espais i sòls per desenvolupar
 Projectes inclosos al Catàleg d’Inversions als polígons: 19 
 Ofertes de naus i solars industrials: 3.157
 Ampliació del registre de naus i locals industrials censats: 852 
 Pla Xoc covid-19: empreses identificades en potencial risc: 695
 Atenció demandes de localització empresarial a la comarca: 2 

COOPEREM:
 Pla Xoc covid-19: Campanya de tornada de vacances de Nadal segura. 447 tests ràpids de 46 pimes. Conjuntament 

amb PIMEC i els ajuntaments de Barberà del Vallès, Castellbisbal i Sentmenat.

 17  nous convenis amb ajuntaments polígons, cens empresa, oferta industrial i registra naus

 4 reunions de treball amb ajuntaments.

 Seguiment i desplegament del Conveni de col·laboració amb l’AMB.
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http://poligons.ccvoc.cat/#/
http://poligons.ccvoc.cat/#/
https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/pimec-i-el-consell-comarcal-del-valles-occidental-realitzen-447-tests-d-antigens-a-46-pimes-del-territori/
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ENTITATS IMPULSORES:
Ajuntaments de :Castellar del Vallès, Ripollet i Sant 
Cugat del Vallès 

Cecot i CIESC

Jornada participativa amb ajuntaments, 21/11/2019

23

 Per afavorir l'harmonització, 
compartir incentius innovadors i 
facilitar el desplegament 
d'activitats

Fiscalitat local i 
simplicació 
administrativa 
amb afectació a la 
indústria

REFERENTS TÈCNICS: 
Meritxell Ramírez  i Oriol Mestre

Jornada situació teixit empresarial i bones pràctiques ajudes locals. 1 juliol

Memòria d’activitats 2021
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DIVULGUEM I COL·LABOREM
 Webinar. Presentació Informe Impacte de fiscalitat verda local i perspectives, 24 de febrer
 Webinar. Jornada situació teixit empresarial i bones pràctiques ajudes locals, 1 de juliol, 28 participants. 

Elaboració de la 2ª edició de l’informe Ajudes locals del Vallès Occidental al teixit empresarial. 13 qüestionaris 
rebuts d’ajuntaments amb informació.

 Informe valoració eines i mecanismes ajudes econòmiques locals al teixit empresarial.

FEM DIFUSIÓ 
 Identificació i registre de les bonificacions locals de suport a l’activitat econòmica
 Difusió bonificacions al web del Consell i portal de polígons
 Activació d’un nou registre d’ajudes de suport a l’activitat empresarial a nivell estatal, català i europeu. Actualització permanent 

i difusió a través del web del Consell Comarcal.

COOPEREM 
 25 de març: 3ª Taula de fiscalitat local (virtual). 30 assistents. 
 Seguiment de les novetats a les ordenances locals i noves bonificacions. Valoració del desplegament d’ajudes locals.
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https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/el-consell-comarcal-identifica-diferents-propostes-per-millorar-les-bonificacions-locals-verdes-dirigides-al-teixit-empresarial/
https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/els-ajuntaments-de-la-comarca-comparteixen-com-millorar-les-properes-ajudes-locals-al-teixit-empresarial/
https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/es-reuneix-la-taula-de-fiscalitat-local-i-simplificacio-administrativa-del-valles-occidental-per-valorar-les-ajudes-locals-al-teixit-empresarial-derivades-de-la-covid-19/
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Suport reconversió 
fabricació 
automoció

25

ENTITATS IMPULSORES:
Ajuntaments de: Barberà del Vallès, 
Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, 
Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa

Cecot, CIESC, PIMEC, UGT i CCOO

 Per ajudar a les pimes de la 
cadena de valor i impulsar la 
transformació del sector

REFERENTS TÈCNICS: 
Ariadna Cucurella i Oriol Mestre

Trobada amb les empreses del sector de la fabricació de l’automoció 

Barberà del Vallès, 23 de novembre de 2021
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https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/el-consell-comarcal-reuneix-les-principals-empreses-de-fabricacio-dautomocio-per-compartir-les-necessitats-i-reptes-del-sector/
https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/el-consell-comarcal-reuneix-les-principals-empreses-de-fabricacio-dautomocio-per-compartir-les-necessitats-i-reptes-del-sector/
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ACTUACIONS DE DINAMITZACIÓ
 Reunió de treball grup motor (23 setembre) i coordinació amb entitats per elaborar Pla d’Acció
 Contrast amb ajuntaments i agents socials de les empreses actives del sector fabricació automoció
 79 empreses inicials identificades a la comarca

ACTUACIONS AMB EMPRESES
 Trobada amb les grans empreses del sector de la fabricació de l’automoció, Barberà del Vallès 23 de 

novembre, 17 empreses participants. Elaboració informe de reptes i necessitats.
 3 entrevistes interessos amb empreses del territori

ACTUACIONS DE COOPERACIÓ
 Inici entrevistes bilaterals entitats del territori: Escola Industrial Sabadell (26 d’octubre) i J.V. Foix, Rubí (12 

de novembre)
 Trobada de coordinació Oficina Mobilitat Acció: 11 de novembre 
 Reunions i tallers de coordinació Oficina tècnica automoció Diputació de Barcelona
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https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/el-consell-comarcal-reuneix-les-principals-empreses-de-fabricacio-dautomocio-per-compartir-les-necessitats-i-reptes-del-sector/
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Amb el suport de:

Contacta:
pacte.ccvoc@ccvoc.cat
93 7273534  ext. 309
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Segueix-nos a:
- Pacte per la Reindustrialitzacio del Vallès Occidental
- Twitter

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental
mailto:pacte.ccvoc@ccvoc.cat
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental
https://twitter.com/consellvallesoc?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^embeddedtimeline|twterm^profile:consellvallesoc&ref_url=http://www.ccvoc.cat/

