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1 METODOLOGIA I DINÀMICA DE LA SESSIÓ 

La sessió de la Comissió d’Infraestructures i serveis de mobilitat, activitats de transport i logística es duu 
a terme el 24 de gener de 2018 a la Masia Can Carrancà, Martorelles amb una durada inicial prevista de 
2,30h. 

La dinàmica s’inicia realitzant una contextualització dels principals elements a tractar a partir de dades 
socioeconòmiques per tal de mostrar, mitjançant variables objectivables, la realitat del territori en 
matèria d‘infraestructures de transport, els serveis de mobilitat, les activitats de transport i logística. 
Aquest espai té una durada aproximada de 20 minuts. Pel que fa a la mobilitat de les persones els 
principals temes tractats han sigut l’augment de la mobilitat com a conseqüència de la distribució 
geogràfica i la intensificació de la vocació residencial, la importància de la mobilitat intermunicipal i del 
transport privat per motiu de treball, l’accessibilitat als PAE i les reclamacions territorials canalitzades a 
través dels espais de concertació de l’àmbit B30 i la xarxa C17 en matèria de transport públic.  Pel que fa 
al transport de mercaderies s’ha debatut sobre la posició geoestratègica de la comarca en relació als 
mercats, la dotació d’infraestructures viàries i la proximitat a infraestructures logístiques i l’àmbit B30 i 
C17 en relació al transport de mercaderies. En les activitats de transport i la logística s’ha tractat la 
importància que juga el sector al territori en relació als llocs de treball creats, la importància de les 
microempreses en aquest àmbit, el desajust entre la importància en termes d’ocupació de l’activitat, 
l’oferta formativa i la demanda social. 

En segon lloc, es presenten breument els participants  i es mapegen els principals actors. Posteriorment, 
s’han format grups heterogenis de 4 i 5 persones amb l’objectiu de tractar les principals problemàtiques 
i reptes en relació als blocs mencionats (15-20 minuts per bloc aproximadament). Pels dos primers blocs, 
s’havien d’identificar les principals amenaces i oportunitats així com les febleses i fortaleses els amb la 
finalitat d’obtenir un DAFO conjunt en el plenari. Pel que fa l’ocupació i la formació per al treball s’havien 
d’identificar els principals problemes i les seves causes per tal de crear en una fase de plenari mitjançant 
la tècnica diagnòstica de l’Arbre de problemes.  

Finalment, en la fase de plenari cada grup en 5 minuts es resumeix els elements crítics tractats i el 
dinamitzador resumeix i sintetitza el conjunt de la sessió. S’afegeixen algunes qüestions claus que no 
s’havien mencionat. 
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FOTOS DINÀMICA SESSIÓ 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Font: Actíva Prospect  i Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
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2 PARTICIPANTS 

En total han participat a la sessió 19 persones. Hi ha hagut un equilibri entre el sector públic, el sector 
privat i tercer sector social. La diversitat d’institucions i empreses han permès  disposar d’un 
coneixement ampli i transversal dels temes tractats i amb capacitat d’incidir en els reptes de futur del 
Vallès Oriental en aquesta matèria. La relació de participants és la següent: 

 
 Nom Cognoms Institució 

1 Nadia  Agudo Aparicio Ajuntament de Canovelles  

2 Jose Maqueda Gonzalez Ajuntament de Cardedeu - CSETC 

3 Laura Llavina Jurado Ajuntament de Granollers 

4 Joaquim Pla Raurell Ajuntament de Granollers / Granollers Mercat 

5 Sergi Amer Capdevila Ajuntament de La Llagosta 

6 Marc  Candela Ajuntament de Martorelles - Alcalde  

7 Ernest Micàs Isus Ajuntament de Montmeló 

8 Roberto Gonzalez Jimenez APEC GRANOLLERS, SL 

9 Esther Garcia Garcia Consell Comarcal del Vallès Oriental - Cap Àrea DL 

10 Jaume Viure i Ribas Consell Comarcal del Vallès Oriental - Cap Àrea Territori 

11 Alejandro Tornay Alarcon Consell Comarcal del Vallès Oriental - Eficiència energètica 

12 Mireia Rossell Consell Comarcal del Vallès Oriental - Responsable PAE 

13 Patricia Raya Moreno Coty Spain 

14 Mario Rocamora MAIL BOXES ETC. Granollers 

15 Alicia Castro Gonzalez Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes. 

16 Joan Carles Basi PIMEC 

17 Antonio Linde Tebar Sagalés 

18 Joaquim Colom UEI 

19 Nemesio  Navas Vivace Logistica 
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3 CONCLUSIONS 

Pel que fa a la mobilitat de les persones i al transport de mercaderies, els principals problemes identificats 
tenen a veure tant amb les conseqüències de canvis demogràfics, com tecnològics o industrials així com 
amb particularitats específiques de la comarca.  

Mobilitat de les persones. L’augment de dispersió de la població, dificulta donar servei a una població 
cada cop més dispersa i genera un augment de la mobilitat derivada, ja que els creixements demogràfics 
es donen, bàsicament, en els nuclis menys poblats mentre l’activitat productiva es concentra en els més 
poblats. Aquesta nova realitat genera noves problemàtiques:  

 Les mancances en el transport públic. Aquesta nova realitat genera problemes d’accessibilitat 
en transport públic als llocs de treball, principalment als polígons industrials. La manca de 
planificació de l’oferta de transport públic i d’infraestructures a llarg termini no afavoreix la 
intermodalitat entre transport privat i públic i la manca de coordinació entre les diferents 
modalitats se situa al centre del debat.  

 La sostenibilitat del model actual, atès l’augment de la mobilitat i l’ús predominant del 
transport privat, tant pel que fa a la qualitat de l’aire com dels efectes en l’escalfament global i el 
canvi climàtic que tenen a veure amb l’ús de combustibles fòssils. Les oportunitats, d’altra banda, 
se situen en els desenvolupaments tecnològics dels darrers anys, sobretot en l’àmbit de la 
transició energètica cap a combustibles menys contaminants i en l’ús de les TIC que permeten 
una millor gestió i noves fórmules d’organització de l’oferta.  

El transport de mercaderies i la logística. La progressiva internacionalització de l’activitat industrial i els 
canvis en els patrons de consum de les llars plantegen nous reptes en la distribució de mercaderies i al 
mateix temps oportunitats per la comarca: 

 L’augment del comerç electrònic i de la distribució de productes no autòctons plantegen 
reptes diversos, que afecten de manera específica al sector i que cal afrontar. Per exemple 
l’augment de les entregues en les zones cèntriques i peatonals.  

 La saturació de xarxa viària, sobretot d’autopistes i autovies, i els dèficits en la xarxa 
ferroviària que dificulten la intermodalitat i la connexió amb els principals ports, aspectes clau 
de la competitivitat per a les industries que operen en un entorn global.  

 Les infraestructures actuals i l’especialització comarcal en logística i transport, així com les 
noves infraestructures previstes, com ara la futura estació intermodal de La Llagosta, representen 
una oportunitat pel desenvolupament del sector i el reforçament de les externalitats positives per 
a les empreses que es localitzin a la comarca (avantatges distributius).  

Governança de la mobilitat. La manca de planificació de la gestió del transport ha generat la situació en 
la que ens trobem en molts aspectes. Cal un nou model de governança a més llarg termini. 

 La manca de planificació de la gestió del transport en les zones cèntriques o la mobilitat dins els 
polígons també s’assenyala com un dels principals problemes. No hi ha una planificació conjunta 
de la mobilitat entre PAE’s o plans de mobilitat de les mateixes empreses.  

 Poca d’informació i desconeixença de la mobilitat i les seves tendències. Ni la que originen 
les empreses, ni informació en relació a l’oferta de transport públic, ni una visió global sobre 
les tendències i costos del sector privat. 

 

Ocupació i la formació pel treball. Es destaquen diversos factors que creen desajustos importants en el 
mercat de treball del sector. 
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 La manca de personal qualificat és el principal problema a destacar. El desconeixement del 
sector i la percepció social que es té per part de bona part de la població és una de les causes 
assenyalades, però també la tendència a la precarització laboral fruit de l’externalització 
d’aquests serveis per part de les empreses, la manca d’oferta formativa i d’ajust dels currículums 
formatius i d’una escassa exigència professional tant de la normativa com per part del teixit 
empresarial. 
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FACTORS CRÍTICS  

DAFO - MOBILITAT DE LES PERSONES 

 

Debilitats i Amenaces Fortaleses i Oportunitats 

 Dificultat per donar servei de transport 
públic a la població més dispersa que viu en 
urbanitzacions o a les perifèries, sobretot 
pels col·lectius més vulnerables: gent gran i 
joves, entre d’altres. 
 

 Baixa accessibilitat als PAE en transport 
públic i privat (manca d’aparcament, 
accessibilitat i freqüència del transport 
públic). Els costos de desplaçament lligats al 
transport privat dificulta l’atracció i retenció 
de talent. 

 

 Lentitud en l’adopció de noves tecnologies 
que permeten un ús més sostenible de les 
fonts energètiques. 

 

 Excessiu ús del transport privat per part dels 
treballadors per manca d’oferta de transport 
públic. 

 

 El transport privat és més ràpid, és més 
còmode que el públic i si no s’afegeix una 
valoració del cost del transport privat tant 
individual com col·lectiu no es desincentiva 
el seu ús. 

 

 Els PAE no són espais segurs per la mobilitat 
no motoritzada (a peu o en bicicleta), no 
estan adaptats a aquest tipus de mobilitat 
(passos de vianants, carrils bici, 
senyalització, seguretat, etc.). 

 

 El Vallès Oriental és una zona de risc per 
l’impacte en la qualitat de l’aire derivat de la 
mobilitat (emissions CO2). 

 

Governança 

 

 Manca de planificació del transport públic a 
llarg termini a nivell comarcal però també en 
relació als PAE en les qüestions de mobilitat. 
 

 Per la situació geogràfica de la comarca, 
massa crítica i disponibilitat de sòl es 
podrien portar a terme millores en l’àmbit de 
la mobilitat de les persones (inversions en 
noves infraestructures i posada en marxa de 
serveis). 
 

 La concentració de l’activitat en l’àmbit del 
Baix Vallès i Granollers-Congost representa 
una avantatge a l’hora de donar solucions de 
mobilitat. 

 

 Possibilitat d’implementar nous serveis 
adaptats a la demanda i compartits 
(finançats per empreses i treballadors). 
Gestió smart de la mobilitat. 

 

 Nous models de mobilitat més sostenibles i 
l’ús d’energies més netes i renovables. 

 

 Possibilitat que ofereixen les noves 
tecnologies. Noves modalitats de treball 
(teletreball) i eines per informar-se sobre 
qüestions de mobilitat. 
 

 
 



[DIAGNOSI ESTRATÈGICA DEL VALLÈS ORIENTAL] 
Resultats GT Infraestructures i mobilitat 

 

 Pàg. 7 

 Manca de col·laboració entre el sector públic 
i el privat.  

 

 Desconeixença de la mobilitat que originen 
les empreses (procedències dels 
treballadors) i de fórmules per donar-hi 
resposta. No hi ha una gestió conjunta de la 
mobilitat als PAE i hi ha poques empreses 
que tenen plans de mobilitat. 

 

 La informació sobre l’oferta de transport 
públic és força deficient i dispersa (sobretot 
fora l’àmbit metropolità). Hi ha un 
desconeixement important per part de la 
població i una escassa cultura/hàbit en el seu 
ús. 
 

 No hi ha una visió global dels costos que 
genera el transport privat, costos individuals 
per part dels treballadors, en l’ús de l’espai 
públic (aparcaments, xarxa viària, etc.), en el 
medi ambient i en la sinistralitat. 
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DAFO - TRANSPORT DE MERCADERIES 

 

Debilitats i Amenaces Fortaleses i Oportunitats 

 Augment de la demanda d’entregues 
derivades del comerç electrònic que 
comporta un augment de les flotes de 
vehicles i de les empreses de transport. 
 

 Accessibilitat i descàrrega de mercaderies 
a les zones cèntriques i peatonals per part 
de les empreses de distribució de 
paqueteria. 
 

 Impacte ambiental de l’augment de 
l’activitat de transport i la mobilitat 
(contaminació de l’aire però també en 
l’escalfament global).  

 
 Saturació de xarxa viària, sobretot 

d’autopistes i autovies, pel que fa al 
transport de mercaderies de gran capacitat 
amb destí i origen Europa. 
 

 Dèficit de capacitat de les infraestructures 
de transport terrestre (en general, però 
sobretot de xarxa ferroviària). 

 
 Falta de potenciació del transport 

ferroviari i de connexió amb els principals 
ports (de Barcelona i Tarragona). 

 
 Els PAE no estan preparats per aquest 

augment del transport de mercaderies, 
sobretot pel que fa al transport de gran 
tonatge. 

 

 La comarca presenta avantatges 
competitius importants en relació a l’actual 
infraestructura logística i de transport. 
 

 Optimització de la distribució en l’última 
milla amb plataformes logístiques per la 
distribució urbana (punts d’entrega) i la 
utilització de vehicles sostenibles 
(bicicletes). 
 

 El canvi d’hàbits de consum de la població 
(augment del comerç electrònic i del 
consum global de productes alimentaris) 
exigeix un canvi en el model de transport de 
mercaderies. 
 

 L’augment de la importància del sector de 
la logística i el transport i l’especialització 
territorial existent comporta avantatges 
competitius per la comarca. 

 
 L’estació intermodal de La Llagosta 

representa una oportunitat per reforçar el 
transport de mercaderies a través de la 
xarxa ferroviària, la connexió amb els 
principals nodes logístics (ports) i la 
intermodalitat. 

 
 Ús de fonts d’energia més sostenibles i 

renovables. 
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ARBRE DE PROBLEMES  

OCUPACIÓ I FORMACIÓ PER AL TREBALL 

Precarietat en les condicions de treball

CAUSES

•La progressiva externalització de les activitats de 
transport i logístiques per part de les empreses 
industrials i del sector de la distribució tendeixen a 
precarietzar les condicions (contractació via ETT, 
subcontractació i treball autònom)

CONSEQÜÈNCIES

•El sector resulta poc atractiu degut als salaris, les 
llargues jornades laborals i la poca seguretat 
contractual.

L'oferta de formació per al treball no s'adequa 
a les necessitats del sector

CAUSES

•El sector registra canvis importants en els requeriments 
competencials (transformació digital).

•Els currículums no s'adapten a la demanda del teixit 
productiu per manca de comunicació entre 
l’administració pública i les empreses.

•Les empreses no participen en la configuració de l'oferta 
formativa ni en la seva planificació. 

•L'oferta és insuficient en quantitat i diversitat per manca 
de recursos i d'operadors.

CONSEQÜÈNCIES

•Les persones que es formen  no tenen les 
competències que requereix l'empresariat.

•No surten prou professionals del sistema formatiu.

El mercat laboral i el sistema formatiu és poc 
transparent

CAUSES

•Desconeixement de l'oferta formativa per part dels 
joves.

•Dèficits en el sistema d'orientació professional i manca 
d'informació sobre el sector i el mercat de treball.

•La percepció social de la professió no s'ajusta als canvis 
que estan registrant les professions (digitalització).

•No hi ha una regulació sobre les professions que 
exigeixi la seva professionalització.

•Les empreses no defineixen clarament quines són les 
competències requerides, ni requereixen cap titulació o 
acreditació en relació a les ocupacions.

•Les administracions públiques no potencien 
l'acreditació via títols oficials.

CONSEQÜÈNCIES

•Baixa disposició vocacional. El sector resulta poc 
atractiu pels joves i altres col·lectius poblacionals 
amb poca presència (dones). 

•Dificultat pe cobrir les vacants.


