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El Pacte en 
números

ACTUACIONS DE LOBBY, COOPERACIÓ INSTITUCIONAL I 
POSICIONAMENT DEL TERRITORI

• 1 Plenari amb 3 acords

• 3 sessions  grup impulsor

• 6 visites institucionals amb 30 participants

• 18  Sessions tècniques de treball amb 273 participants

ACTUACIONS DIRECTES, D’IMPACTE A EMPRESES I 
PERSONES

• 7 mesures en desplegament

• Més de 100 empreses col·laborant activament en programes i actuacions

• 46 persones participants en programes  integrals d’ocupació en la industria

• Més de 500 hores impartides en formació  a mida

ACTUACIONS DE DINAMITZACIÓ, PEL FOMENT DE LA 
COHESIÓ

• 6 Jornades amb més de 450 persones

• 4 plataformes de suport i difusió

• 2 Xarxes d’entitats col·laboradores amb 32 adhesions

• 4 butlletins trimestrals, 687 persones destinatàries



PLENARI
7 de juny 2018.

Consolidació del Pacte
3 nous acords 

Acord 1: Estratègia conjunta per a la transformació de la indústria al Vallès en l'horitzó 2022.
Acord 2: Desplegament del Pla d'acció 2018-2019.
Acord 3: Marc de col·laboració amb el Pacte Nacional per a la indústria.

Plenari del Pacte, Consell comarcal, 07/06/2018

http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/06/07/el-valles-occidental-acorda-un-nou-paquet-de-mesures-per-reactivar-la-industria-com-a-motor-economic
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/06/07/el-valles-occidental-acorda-un-nou-paquet-de-mesures-per-reactivar-la-industria-com-a-motor-economic
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/06/07/el-valles-occidental-acorda-un-nou-paquet-de-mesures-per-reactivar-la-industria-com-a-motor-economic
http://www.ccvoc.cat/fitxer/4442/Acord 1_2018 Estrategia conjunta ind%C3%BAstria 2022.pdf
http://www.ccvoc.cat/fitxer/4443/Acord 2_2018 Pla Acci%C3%B3 2018_2019.pdf
http://www.ccvoc.cat/fitxer/4444/Acord 3_2018 Marc cooperacio Pacte Nacional.pdf


Ajuntament de Badia del Vallès
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Gallifa
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Rellinars
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Rubí 
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Ajuntament de Santa Perpètua Mogoda
Ajuntament de Sentmenat

Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Ullastrell
Ajuntament de Vacarisses
Ajuntament de Viladecavalls
CCOO
UGT
CECOT
CIESC
PIMEC
Cambra Comerç Terrassa
Cambra Comerç Sabadell
Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya,
UAB
UPC
UIC
ESDI
EURECAT
LEITAT

+3 nous 
membres:

CECOT, EURECAT 
I LEITAT

38 entitats



Sessió avaluació 
del Pla d’acció 
2016-2017 : 
32 participants

- Participació de la Directora Gral. d’Indústria

- Document marc Pacte Reindustrialitzacio. 
Estratègia, mesures i cooperació

- Impuls per a la creació de  Grups motors de les 
mesures i Comissions delegades del Grup 
Impulsor 

- Disseny de 3 tipus d’actuacions: 
-Lobby
-Amb impacte  a persones i empreses 
- Dinamització i cohesió

Sessió d’avaluació del pla d’acció 2016-2017, CIESC 30/01/2018

http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/01/30/el-valles-aposta-per-la-industria-com-a-motor-economic-pel-territori-i-avanca-en-les-accions-del-pacte-per-la-reindustrialitzacio
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/01/30/el-valles-aposta-per-la-industria-com-a-motor-economic-pel-territori-i-avanca-en-les-accions-del-pacte-per-la-reindustrialitzacio
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/01/30/el-valles-aposta-per-la-industria-com-a-motor-economic-pel-territori-i-avanca-en-les-accions-del-pacte-per-la-reindustrialitzacio


Grup Impulsor

Ajuntaments
Ajuntament Polinyà
Ajuntament Ripollet
Ajuntament Rubí
Ajuntament Sabadell
Ajuntament Sant Cugat del Vallès
Ajuntament Terrassa

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

Secretaria tècnica
Consell Comarcal  Vallès Occidental

2 sessions Delegacions del 
Grup Impulsor :
• 23/02/2018: 7 participants
• 14/03/2018: 13 participants

Reunió Grup impulsor, Rubí 30/10/2018

Reunió Delegació Grup impulsor, 

CCOO Terrassa 14/03/2018

3 sessions del Grup Impulsor :
• 15/02/2018: 12 participants
• 27/04/2018: 14 participants
• 30/10/2018: 22 participants

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/organs-permanents-de-govern-i-executius
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/10/31/el-valles-occidental-i-el-govern-catala-treballen-conjuntament-per-desplegar-les-actuacions-de-politica-industrial
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/10/31/el-valles-occidental-i-el-govern-catala-treballen-conjuntament-per-desplegar-les-actuacions-de-politica-industrial
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/03/15/el-valles-occidental-comarca-pionera-en-la-col-laboracio-amb-el-pacte-nacional-per-la-industria
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/03/15/el-valles-occidental-comarca-pionera-en-la-col-laboracio-amb-el-pacte-nacional-per-la-industria
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/03/15/el-valles-occidental-comarca-pionera-en-la-col-laboracio-amb-el-pacte-nacional-per-la-industria
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/10/31/el-valles-occidental-i-el-govern-catala-treballen-conjuntament-per-desplegar-les-actuacions-de-politica-industrial


Jornada “Noves 
tendències per a la 
reindustrialització
territorial”

- Participació de la Directora Gral. d’Indústria

- Presentació de la Taula de la competitivitat 
industrial de Rubí

- Presentació dels estudis:

“Les dones en el sector industrial”

“L’impacte laboral de la indústria 4.0 a 
Catalunya “

Plenari del Pacte, Consell comarcal, 07/06/2018

Jornada “Noves tendències per a la reindustrialització territorial”, Rubí, 30/10/2018

http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/10/31/el-valles-occidental-i-el-govern-catala-treballen-conjuntament-per-desplegar-les-actuacions-de-politica-industrial
http://www.ccvoc.cat/fitxer/5096/01_papers_observatori_industria_dones.pdf
http://www.ccvoc.cat/fitxer/5097/03_papers_observatori_industria_40.pdf
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/10/31/el-valles-occidental-i-el-govern-catala-treballen-conjuntament-per-desplegar-les-actuacions-de-politica-industrial
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/10/31/el-valles-occidental-i-el-govern-catala-treballen-conjuntament-per-desplegar-les-actuacions-de-politica-industrial


6 visites 
institucionals:

Coordinació amb el 
Pacte nacional per a la 
indústria

• 17 de juliol de 2018: Direcció General d’Indústria

• 19 de juliol de 2018: Delegació Territorial d’Ensenyament

• 12 de setembre de 2018: Servei d’Ocupació de Catalunya

• 27 de novembre de 2018: Diputació de Barcelona

• 4 de desembre de 2018: Secretaria de Medi ambient i Sostenibilitat

• 11 de desembre de 2018: Agència per la competitivitat de l’empresa-ACCIÓ

Agència per la competitivitat de l’empresa-ACCIÓ, 11/12/2018

http://www.ccvoc.cat/fitxer/5161/NP  visites institucionals 24_12_2018 _7_-1546591070.pdf
http://www.ccvoc.cat/fitxer/5161/NP  visites institucionals 24_12_2018 _7_-1546591070.pdf
http://www.ccvoc.cat/fitxer/4771/Not%C3%ADcia 20 de setembre de 2018 Primeres visites Grup Impulsor.pdf
http://www.ccvoc.cat/fitxer/4771/Not%C3%ADcia 20 de setembre de 2018 Primeres visites Grup Impulsor.pdf
http://www.ccvoc.cat/fitxer/4771/Not%C3%ADcia 20 de setembre de 2018 Primeres visites Grup Impulsor.pdf
http://www.ccvoc.cat/fitxer/5161/NP  visites institucionals 24_12_2018 _7_-1546591070.pdf
http://www.ccvoc.cat/fitxer/5161/NP  visites institucionals 24_12_2018 _7_-1546591070.pdf
http://www.ccvoc.cat/fitxer/5161/NP  visites institucionals 24_12_2018 _7_-1546591070.pdf


Eines de 
difusió del 
Pacte

4 edicions del Butlletí:
687 destinataris

9 aparicions del 
Pacte en mitjans

1 llibret difusió
300 exemplars

http://www.ccvoc.cat/fitxer/4481/revista RVO_2019.pdf
http://www.ccvoc.cat/fitxer/4481/revista RVO_2019.pdf


- Model territorial de comerç als polígons
- Dinamització i preservació dels espais industrials
- Fiscalitat local i simplificació administrativa amb afectació a la indústria
- Formació pel treball a la indústria
-Ocupació a la indústria
- Indústria 4.0: coneixement i innovació
-Vallès Circular a la indústria

7 Mesures 
desplegades

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/mesura-1-taula-de-treball-del-comerc-per-definir-el-model-teritorial
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/mesura-2-i-3-sol-industrial
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/mesura-4-fiscalitat-local
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/mesura-5-formacio-professional
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/mesura-5-foment-d-accions-d-ocuapcio-a-la-industria
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/xarxa-de-promocio-del-coneixement-i-la-innovacio
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/impuls-de-l-economia-circular-valles-circular


Model 
territorial de 
comerç als 
polígons

Per equilibrar la 
distribució territorial dels 
espais de localització 
d'activitat fora de la 
trama urbana.

Taula de comerç, Foment de Terrassa, 20/09/2018

ENTITATS IMPULSORES: 

Ajuntaments de Sabadell i de Terrassa

http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/09/20/el-taula-de-comerc-del-valles-occidental-avanca-els-treballs-per-assolir-un-acord-que-garanteixi-l-equilibri-i-cohesio-territorial
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/09/20/el-taula-de-comerc-del-valles-occidental-avanca-els-treballs-per-assolir-un-acord-que-garanteixi-l-equilibri-i-cohesio-territorial
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/mesura-1-taula-de-treball-del-comerc-per-definir-el-model-teritorial


Estudis i informes sobre comerç
- El comerç al Vallès Occidental i Catalunya: estat de la qüestió (febrer 2018)

- Anàlisi de l’oferta i la demanda de superfície comercial a la comarca del Vallès Occidental (set. 2018)

Dinamització de la Taula Territorial de Comerç del Vallès Occidental 

- Sessió de treball de la Taula i presentació de l’estudi sobre hàbits de consum al Vallès Occidental, 

Consell Comarcal del Vallès Occidental, 09/03/2018. 38 participants. 

- Presentació de l’informe Anàlisi de l’oferta i la demanda de superfície comercial a la comarca del Vallès 

Occidental, Foment de Terrassa, 20/09/2018. 39 participants

Treballs elaboració Acord de model territorial de comerç
- Impuls i coordinació dels treballs per a l’elaboració del document d’acord: enquesta sobre la situació 

del comerç als municipis, 2 grups de treball amb personal tècnic dels municipis, 1 sessió amb els 

agents socials i 3 entrevistes qualitatives amb representants tècnics i polítics d’ajuntaments

Cambra de comerç de Sabadell, 

Sabadell, 13/11/2018

http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/11/13/les-cambres-de-sabadell-i-terrassa-presenten-les-principals-conclusions-de-l-estudi-d-analisi-de-l-oferta-i-la-demanda-de-superficie-comercial-a-la-comarca-del-valles-occidental
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/11/13/les-cambres-de-sabadell-i-terrassa-presenten-les-principals-conclusions-de-l-estudi-d-analisi-de-l-oferta-i-la-demanda-de-superficie-comercial-a-la-comarca-del-valles-occidental
http://www.ccvoc.cat/fitxer/4340/Informe Estudis i marc normatiu a l'%C3%A0mbit comercial_vfinal.pdf
http://www.ccvoc.cat/fitxer/4798/An%C3%A0lisi de l'oferta i la demanda de superf%C3%ADcie comercial a la comarca del Vall%C3%A8s Occidental.pdf
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/03/09/la-taula-de-comerc-comarcal-aposta-per-una-politica-conjunta-de-comerc-amb-una-planificacio-transversal-i-territorial
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/09/20/el-taula-de-comerc-del-valles-occidental-avanca-els-treballs-per-assolir-un-acord-que-garanteixi-l-equilibri-i-cohesio-territorial
http://www.ccvoc.cat/fitxer/4798/An%C3%A0lisi de l'oferta i la demanda de superf%C3%ADcie comercial a la comarca del Vall%C3%A8s Occidental.pdf
http://www.ccvoc.cat/fitxer/4798/An%C3%A0lisi de l'oferta i la demanda de superf%C3%ADcie comercial a la comarca del Vall%C3%A8s Occidental.pdf


Dinamització i 
preservació dels espais 
industrials

Per avançar cap a un nou model d'espais 
productius i dinamitzar, promocionar i 
renovar el parc industrial.

ENTITATS IMPULSORES: 

Ajuntaments de Barberà del Vallès i de Rubí

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/mesura-2-i-3-sol-industrial
http://www.ccvoc.cat/fitxer/4692/DipticPortalPoligons.pdf
http://www.ccvoc.cat/fitxer/4692/DipticPortalPoligons.pdf
http://poligons.ccvoc.cat/#/
http://poligons.ccvoc.cat/#/


Nou Portal de polígons i empreses del  Vallès Occidental
-Acte de presentació, 19 abril a Barberà del Vallès: 69 participants
- Actualització del cens de polígons amb 163 indicadors i en coordinació amb el SIPAE(cens català)

Cens d’empreses, establiments i activitats als PAE. 2017
-10.565 empreses i 14.736 establiments als municipis censats (79 variables)

Dinamització oferta de sòl i sostre industrial
-Actualitzacions mensuals permanents. Mitjana de 2.000 ofertes vigents

Impuls accions innovadores i nous models de gestió
-Extensió bones pràctiques mobilitat (BUS-UP). 
-Pla de treball millores subministres bàsics. 
-Impuls figures  de gestió i dinamització industrial

Cooperació i dinamització territorial
-2 sessions grups de treball tècnic amb 59 participants 
- 1 sessió Grup específic de subministraments bàsics amb 7 participants
-16 convenis de col·laboració amb ajuntaments per a l’elaboració del cens d’empreses i la dinamització de l’oferta industrial 
-1 conveni de col·laboració amb l’AMB

Presentació pública del Portal de polígons del 

Vallès Occidental, Nodus Barberà, 19/04/2018

http://poligons.ccvoc.cat/#/
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/04/19/el-valles-occidental-posa-en-marxa-un-portal-de-poligons-que-aglutina-l-oferta-industrial-de-la-comarca-per-facilitar-la-implantacio-d-empreses
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/industria/sipae/sipae/
http://poligons.ccvoc.cat/#/cercador
http://poligons.ccvoc.cat/#/oferta
http://www.ccvoc.cat/fitxer/5141/NP PRIMERS TREBALLS PER ACTIVAR MILLORES EN EL SERVEI DE SUBMINISTRES B%C3%80SICS ALS POL%C3%8DGONS.pdf
http://poligons.ccvoc.cat/#/oferta
http://poligons.ccvoc.cat/#/oferta
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/04/19/el-valles-occidental-posa-en-marxa-un-portal-de-poligons-que-aglutina-l-oferta-industrial-de-la-comarca-per-facilitar-la-implantacio-d-empreses
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/04/19/el-valles-occidental-posa-en-marxa-un-portal-de-poligons-que-aglutina-l-oferta-industrial-de-la-comarca-per-facilitar-la-implantacio-d-empreses
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/09/25/el-portal-de-poligons-del-valles-occidental-incorpora-el-cens-d-empreses-amb-informacio-de-prop-de-8-500-negocis
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/09/25/el-portal-de-poligons-del-valles-occidental-incorpora-el-cens-d-empreses-amb-informacio-de-prop-de-8-500-negocis


Fiscalitat local 
i simplificació 
administrativa 
amb afectació 
a la indústria
Per afavorir 
l'harmonització, compartir 
incentius innovadors i 
facilitar el desplegament 
d'activitats.

Taula de Fiscalitat, Castellar del Vallès, 18/05/2018

ENTITATS IMPULSORES: 

Ajuntaments de Castellar del Vallès i Sant 
Cugat del Vallès. 

CECOT i CIESC

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/mesura-4-fiscalitat-local
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/05/21/el-pacte-per-la-reindustrialitzacio-avanca-cap-a-una-fiscalitat-local-que-faciliti-l-activitat-industrial-i-l-atraccio-d-empreses
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/05/21/el-pacte-per-la-reindustrialitzacio-avanca-cap-a-una-fiscalitat-local-que-faciliti-l-activitat-industrial-i-l-atraccio-d-empreses


Taula anual de fiscalitat local i simplificació administrativa amb 
afectació a la indústria
18 de maig, 26 participants. 
Seguiment document recomanacions. Aprovació Pla 2018-2019 mesura.
Tres bones pràctiques compartides: 

Polinyà: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Rubí: Fiscalitat Verda
Sant Cugat del Vallès: Procés de reindusrialització, cas Delphi

Informe 2018 de seguiment de les recomanacions  aprovades al 2017.

Elaboració de la Guia per als ens locals bonificació ICIO naus en desús 
pels ens locals.  

2 sessions del Grup de treball

Impacte: 
7 municipis 
ordenances 

2019

Impacte: 4
municipis

http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/05/21/el-pacte-per-la-reindustrialitzacio-avanca-cap-a-una-fiscalitat-local-que-faciliti-l-activitat-industrial-i-l-atraccio-d-empreses
http://www.ccvoc.cat/fitxer/4695/Informe Seguiment Propostes recomanacions i millores. Maig 2018.pdf
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/09/24/el-pacte-per-la-reindustrialitzacio-impulsa-l-establiment-d-una-bonificacio-compartida-per-a-la-rehabilitacio-de-naus-obsoletes-per-a-l-any-2019
http://www.ccvoc.cat/fitxer/4693/Guia ens locals bonificacio 95% ICIO naus obsoletes.pdf
http://www.ccvoc.cat/fitxer/4693/Guia ens locals bonificacio 95% ICIO naus obsoletes.pdf
http://www.ccvoc.cat/fitxer/5139/NP  PRIMERS AJUNTAMENTS EN INCORPORAR A LES ORDENANCES DEL 2019 LA BONIFICACI%C3%93 DE REHABILITZACI%C3%93 DE NAUS EN L%E2%80%99ICIO 24_12_2018 _4_.pdf
http://www.ccvoc.cat/fitxer/5139/NP  PRIMERS AJUNTAMENTS EN INCORPORAR A LES ORDENANCES DEL 2019 LA BONIFICACI%C3%93 DE REHABILITZACI%C3%93 DE NAUS EN L%E2%80%99ICIO 24_12_2018 _4_.pdf


Formació pel 
treball a la 
indústria

Per detectar necessitats 
formatives, activar 
millores en l'oferta 
formativa i impulsar 
vocacions industrials.

ENTITATS IMPULSORES: 
Ajuntament de Sabadell - Consell de la 
Formació Professional CRiRC
Ajuntament de Rubí - Consell Formació 
Ajuntament de Terrassa - Consell Formació

Mesa de la formació pel treball, Rubí, 14/11/2018

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/mesura-5-formacio-professional
http://www.ccvoc.cat/fitxer/5162/NP  EN MARXA DIFERENTS ACTUACIONS PER DESPERTAR LES VOCACIONS INDUSTRIALS.pdf
http://www.ccvoc.cat/fitxer/5162/NP  EN MARXA DIFERENTS ACTUACIONS PER DESPERTAR LES VOCACIONS INDUSTRIALS.pdf


Foment de les Vocacions industrials
-Disseny i programació tallers sensibilització cap a la indústria amb alumnat d’ESO

-Catàleg de les vocacions industrials prioritàries: 15 seleccionades

-Xarxa d’empreses i agents col·laboradors per la sensibilització: 17 empreses

Mesa de la formació pel treball Vallès Occidental 
-3 sessions de coordinació amb les entitats impulsores: 1 política i 2 tècniques

-3 sessi0ns de treball de la Mesa de la formació: 56 participants

-Procés de priorització de la FOAP, anualitat 2018

-Entrevista secretaria tècnica directora SOC presentació document de Propostes de millora en la 

formació per l’ocupació aprovat per la Mesa setembre 2017

Recerca finançament: obtenció figura ADOL any 2019

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/vocacions-industrials-al-valles-occidental
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/vocacions-industrials-al-valles-occidental/tallers-de-sensibilitzacio-i-visites-presencials
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/vocacions-industrials-al-valles-occidental/cataleg-de-vocacions-industrials-prioritaries
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/vocacions-industrials-al-valles-occidental/xarxa-d-empreses-i-entitats-sensibilitzadores
http://www.ccvoc.cat/fitxer/3098/Propostes millora Formaci%C3%B3 Ocupaci%C3%B3 Mesa Formaci%C3%B3 pel Treball Final.pdf
http://www.ccvoc.cat/fitxer/5528/guia_activitats_2018_19_web.pdf
http://www.ccvoc.cat/fitxer/5528/guia_activitats_2018_19_web.pdf


Ocupació a la 
indústria

Per millorar l'ocupabilitat 
de la població activa i 
facilitar el creixement de 
llocs de treball.

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/mesura-5-foment-d-accions-d-ocuapcio-a-la-industria
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/07/30/seleccionats-12-joves-per-treballar-a-l-empresa-dover-de-barbera-del-valles-en-el-marc-del-programa-fem-ocupacio-per-a-joves
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/07/30/seleccionats-12-joves-per-treballar-a-l-empresa-dover-de-barbera-del-valles-en-el-marc-del-programa-fem-ocupacio-per-a-joves


Programes de formació i ocupació
- “Experiències Pilot d’Innovació i sostenibilitat per l’ocupació en la indústria 

(tèxtil) des d’una perspectiva de gènere”
15  dones participants,220 hores de formació impartides, 25h de mindfulness en el procés d’orientació,  
2 seminaris sobre transformació empreses  sector  tèxtil, 20h  de  mentoratge  co-actiu a l’empresa, 

80 hores de pràctiques en  indústries  tèxtils i  8 Insercions laborals.

- “Fem Ocupació per a joves”
31 joves  de 18 a 29 anys provinents d’11 municipis de la comarca són inserits en empreses de la comarca  i realitzen 
formacions entre 90h i 150h. 

Sol·licitud i aprovació de 2 nous projectes de caire industrial del SOC

6a edició Converses del mercat de treball
Viladecavalls, 24 i 25/10/2018: 115 persones i 32 empreses participants

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
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/06/27/el-consell-comarcal-busca-empreses-que-vulguin-incorporar-persones-aturades-de-la-comarca-amb-una-contractacio-subvencionada-economicament
http://www.ccvoc.cat/fitxer/3828/Cartell dones.jpg
http://www.ccvoc.cat/fitxer/3828/Cartell dones.jpg
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/foment-de-l-ocupacio/construim-ocupacions/converses-del-mercat-de-treball
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/foment-de-l-ocupacio/construim-ocupacions/converses-del-mercat-de-treball
http://www.ccvoc.cat/fitxer/4816/ProgramaConversesdelMercatdeTreball2018.pdf
http://www.ccvoc.cat/fitxer/4816/ProgramaConversesdelMercatdeTreball2018.pdf
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/10/26/la-sisena-edicio-del-converses-del-mercat-de-treball-posa-en-contacte-32-empreses-amb-115-persones-que-busquen-feina


Indústria 4.0: 
coneixement i 
innovació

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

Jornada “Digitalització, 

innovació i coneixement: 

avançant cap a la indústria 4.0”, 

Sant Cugat del Vallès,19/07/2018

ENTITATS IMPULSORES: 

Ajuntaments de Barberà del Vallès, Sant 
Cugat del Vallès i Sant Quirze del Vallès, 

Eurecat, Leitat, UAB, ACCIÓ:

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/xarxa-de-promocio-del-coneixement-i-la-innovacio
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/07/20/el-pacte-per-la-reindustrialitzacio-del-valles-occidental-fomenta-la-innovacio-i-la-digitalitzacio-a-les-empreses-de-la-comarca-per-adaptar-el-sector-industrial
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/07/20/el-pacte-per-la-reindustrialitzacio-del-valles-occidental-fomenta-la-innovacio-i-la-digitalitzacio-a-les-empreses-de-la-comarca-per-adaptar-el-sector-industrial


Jornada “Digitalització, innovació i coneixement: avançant cap a la indústria 4.0” 
Sant Cugat del Vallès, 19/07/2018: 50 participants

Elaboració pla de treball 2019. 

- Xarxa d’espais de fabricació i divulgació digital

- Implementació de la digitalització i la indústria 4.0 a les empreses: 10 ajuntaments

- Cooperació i dinamització territorial: HUB B30, Open Industry.

Inici disseny concurs de fotografia

Per promoure noves mirades sobre la indústria i posar-la en valor  a nivell social , econòmic, patrimonial...

2  sessions del grup de treball

Recerca finançament: obtenció figura ADOL any 2019 i PDL xarxa espais de fabricació

http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/07/20/el-pacte-per-la-reindustrialitzacio-del-valles-occidental-fomenta-la-innovacio-i-la-digitalitzacio-a-les-empreses-de-la-comarca-per-adaptar-el-sector-industrial
http://www.ccvoc.cat/fitxer/5140/NP LA MESURA DE LA IND%C3%9ASTRIA 4.0 24_12_2018 _4_.pdf
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/06/08/una-sessio-a-sabadell-presenta-iniciatives-col-laboratives-i-circulars-del-moviment-maker-al-valles-occidental
http://hubb30.cat/ca
https://openindustry40.com/
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/vocacions-industrials-al-valles-occidental/concurs-de-fotografia
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/07/20/el-pacte-per-la-reindustrialitzacio-del-valles-occidental-fomenta-la-innovacio-i-la-digitalitzacio-a-les-empreses-de-la-comarca-per-adaptar-el-sector-industrial
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/07/20/el-pacte-per-la-reindustrialitzacio-del-valles-occidental-fomenta-la-innovacio-i-la-digitalitzacio-a-les-empreses-de-la-comarca-per-adaptar-el-sector-industrial


Vallès Circular 
a la indústria

Per afavorir la transició 
industrial a l'economia 
circular incorporant nous 
models de negoci i 
producció.

2ª edició Market Place, Castellar del Vallès, 10/05/2018 

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/impuls-de-l-economia-circular-valles-circular
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/05/10/l-acord-valles-circular-creix-amb-l-adhesio-d-empreses-de-la-comarca
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/05/10/l-acord-valles-circular-creix-amb-l-adhesio-d-empreses-de-la-comarca
http://vallescircular.com/
http://vallescircular.com/


Compromís Vallès Circular: 15 empreses adherides

2a edició del Market Place, Castellar del Vallès, 10/05/2018.
-30 proveïdors de solucions circulars i 144 participants

Plataforma Tecnologia i  Assessorament en economia circular- Fase I.
- ESDI-URL, ESEIAAT-UPC, UAB, EURECAT i LEITAT. 

-Materials  de transferència, procediment de funcionament
-Assessorament a 18 empreses

EC en la 14a edició Premis Nous Professionals 2018-19.  
- Suport des del Vallès Circular

2 Reunions tècniques: 46 participants. 

Recerca finançament: obtenció PDL Fase II Plataforma 

http://vallescircular.com/adhesio/
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/05/10/l-acord-valles-circular-creix-amb-l-adhesio-d-empreses-de-la-comarca
http://vallescircular.com/presentacio-plataforma-valles-circular/
http://vallescircular.com/recursos-plataforma-fulletons-de-coneixement/
https://www.terrassa.cat/premisnousprofessionals
http://vallescircular.com/wp-content/uploads/2019/03/revista-valles-circular-2019.pdf
http://vallescircular.com/wp-content/uploads/2019/03/revista-valles-circular-2019.pdf
http://vallescircular.com/recursos-plataforma-fulletons-de-coneixement/
http://vallescircular.com/recursos-plataforma-fulletons-de-coneixement/
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/05/10/l-acord-valles-circular-creix-amb-l-adhesio-d-empreses-de-la-comarca
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2018/05/10/l-acord-valles-circular-creix-amb-l-adhesio-d-empreses-de-la-comarca


Unir-se,  és un començament. 

Mantenir-se junts, és un progrés. 

Treballar en equip, és l’èxit.
–Henry Ford.

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

