
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fitxa tècnica del debat 

Lloc: Bigues i Riells 

Data: 14 de novembre 2018 

Organitza: Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Modera: MCRIT - DALEPH 

 

Activitats realitzades 

• Caracterització de les estratègies a partir d’iniciatives concretes i propostes existents o en debat 

al territori (40 minuts) 

• Valoració del caràcter estratègic i la viabilitat d’impulsar aquestes estratègies (40 minuts) 

• Quina visió ens imaginem sobre ocupació i formació al Vallès Oriental a mig i llarg termini? (20 

minuts)  

 

Objectius 

• Identificar l’interès estratègic i la viabilitat de les possibles estratègies de treball relacionades 

amb la formació i ocupació a la comarca  

• Definir el model en relació a l’ocupació i la formació que sigui més adient per al Vallès Oriental 

 

Resultats 

• Identificació de les línies estratègiques de treball més prioritàries en relació a l’ocupació i la 

formació a la comarca 

• Identificació i recull d’una primera proposta de projectes i iniciatives interessants en marxa o 

en debat a la comarca 

• Definició del imaginari futur sobre el model ocupacional i formatiu al Vallès Oriental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Participants 

Estanislao Arman Sáez Ajuntament de Montornès del Vallès 

Albert  Barbena Roig Escola Pia Granollers 

Mario Cacicedo Argente OT Granollers - Franqueses 

ALÍCIA CASTRO GONZALEZ MANCOMUNITAT INTERM.VALL TENES 

Gemma Dachs Porta Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 

Albert del Amor L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental 

Antoni Durán Piñera Escola Sant Gervasi sccl 

Pere Gabern Consell FP Granollers 

Arnau Galí Montiel Ateneu Cooperatiu 

Èlia  López Felpeto Fundació Viver de Bell-lloc 

Elisabeth Martín Saura Granollers Mercat- Ajuntament Granollers  

Glòria Martori López Ajuntament de Sant Celoni 

Vicky Moreno Pineda PIMEC 

Enric Pagès Institut EMT Granollers 

Núria Peix Arqué Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Gema Sagarribay Yarza Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Carlos  Sopeña Morellán Fundació Viver de Bell-lloc 

Marc  Candela Callado Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Montse  Aliberch Ajuntament de les Franqueses 

Olga  Peralta Orta Ajuntament de Caldes de Montbui 

Esther  Garcia Garcia Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Lídia  Busquets Cladelles Mordered 

Emilia Macias CCOO 

Marc Bassols Daleph 

Jordi Torres Daleph 

Laura Noguera Mcrit 

 

  



 
 

 

Estratègies a debatre sobre Ocupació i Formació 

 

 

 

1. Formació en competències professionals i personals, ajustada a les necessitats empresarials.  

 Catàleg de programes de formació: cursos oferts pel SOC i cursos propis.  

 Millorar la inserció dels col·lectius amb majors dificultats d’inserció: joves, aturats de llarga 

durada, majors de 45 anys, dones, etc.  

 Detectar i ajustar els cursos a les necessitats formatives dels usuaris i les empreses en sectors 

consolidats, estratègics i amb potencial de creixement (vinculades a polítiques de industrialització 

i internacionalització, turisme, etc.).  

 Adequació i posada en valor de l’oferta de formació professional a nous sectors econòmics com 

els referents als serveis a les persones o als segments turístics altament especialitzats. Necessitat 

de posar en valor l’ocupació en la industria o l’agricultura. 

 

2. Intermediació i orientació laboral i suport a l’ocupació. 

 Ajuts i subvencions per la contractació. Borsa de treball comuna.  

 Orientació laboral i suport als col·lectius amb majors dificultats d’inserció: joves, aturats de llarga 

durada, majors de 45 anys, dones, etc. (Clubs de Feina, acompanyament i seguiment post-inserció 

laboral, etc.).  

 Serveis de suport a l’empresa i intermediació en sectors claus per l’atracció de professionals i la 

contractació.  

 

3. Suport a l’empresa i l’emprenedoria.  

 Polítiques i serveis de suport a l’empresa: orientació, assessorament especialitzar, 

internacionalització, acompanyament, ajuts econòmics i subvencions, finestreta única, etc.  

 Polítiques de suport a l’emprenedoria: ajuts econòmics, infraestructures i espais de co-working, 

vivers d’empresa, líving-labs, formació i mentoring en emprenedoria, etc.  
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4. Millora de les condicions de treball 

 Incentius a la contractació indefinida, conciliació familiar, campanyes de sensibilització, condicions 

laborals, situacions de desigualtat social i pobresa en el mercat laboral, precarietat contractual, 

etc.  

 

5. Major col·laboració i vincles entre les empreses i l’administració. 

 Activitats de prospectiva empresarial per millorar el coneixement de les necessitats empresarials. 

Trobades de networking empresarial. Directori d’empreses i grups de treball estable amb 

representants de l’administració local...  

 

6. Concertació territorial: coordinació dels agents de l’administració pública en el suport i el 

foment de l’ocupació i l’emprenedoria.  

 Treball coordinat entre agents de l’administració pública (Consell Comarcal, ajuntaments, SOC, 

escoles de formació de titularitat pública, etc.) de la comarca per optimitzar activitats i 

programes. Evitar el solapament d’activitats i cursos formatius. 

 Gestió i governança de les polítiques públiques d’ocupació. 

 

 

  



 
 

 

Síntesi de les contribucions dels participants 

 

Priorització de les estratègies proposades 

Entre les estratègies proposades, les línies més prioritàries segons els participants a la jornada han 

estat:  

1. Intermediació i orientació laboral i suport a l’ocupació 

2. Formació en competències professionals i personals ajustada a les necessitats empresarials 

 

Les estratègies que li segueixen són:  

3. Suport a l’empresa i l’emprenedoria  

4. Concertació entre els agents de l’administració pública, i entre aquests i el teixit empresarial 

comarcal 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

Elements destacats del debat en relació a les línies estratègiques 

 

 L’ocupació i la formació professional es defineixen com eixos de treball transversals. Són elements 

que tenen incidència sobre moltes altres temàtiques d’àmbit comarcal (mobilitat, polígons 

d’activitat econòmica, sector turístic...).  

 

 El Vallès Oriental és una comarca amb un teixit empresarial potent, i són molts els recursos i les 

interrelacions amb ell que es poden generar i aprofitar per la millora de l’ocupabilitat comarcal. 

En general, la comarca es caracteritza per tenir un teixit industrial de petites i mitjanes empreses. 

Hi ha, també, algunes grans empreses com poden ser Grifols o Mango, amb les quals es poden 

establir vincles de treball comú perquè es doni resposta a les necessitats que puguin tenir i alhora 

es fomenti la contractació i la inserció laboral dels col·lectius a l’atur. No obstant, cal tenir en 

compte el tipus de treball que aquestes empreses poden oferir (majorment perfils molt tècnics) 

que en general, no sempre responen als perfils en atur de la comarca.  

 

 La formació professional i ocupacional es troba principalment orientada a complir amb les 

exigències i necessitats que el teixit empresarial requereix. Però la formació hauria de pensar-se 

també en clau de les persones. És a dir, cal pensar també amb quines són les necessitats que 

tenen els treballadors perquè la seva formació doni resposta i s’adeqüi a les diferents activitats i 

feines que poden desenvolupar al llarg de tota seva vida laboral. D’aquesta manera, la formació 

professional és molt més. S’hauria de parlar de formació qualificada i professional, basada en 

l’aprenentatge formatiu i la identificació de noves oportunitats laborals per desenvolupar les 

competències dels usuaris.  

 

 El sistema de FP no depèn directament dels serveis de promoció econòmica dels ens locals. El 

foment i la valorització de la formació professional s’ha de treballar a instancies superiors, des del 

Departament d’Ensenyament. Des dels àmbits locals i comarcals, però, s’apunta en que cal 

treballar paral·lelament en el seu foment, difusió i valorització. Costa que des de la Generalitat es 

facilitin les eines, tempos i sistemes de treball a favor de la formació professional.  

 

 El sector turístic i la promoció de l’entorn comarcal és un pol de treball a desenvolupar. Els 

recursos naturals i patrimonials a l’abast poden fer de la comarca un destí turístic destacat, que 

amb un creixement sostingut fomenti l’ocupació i l’emprenedoria a la comarca. 

  

 Alguns dels sectors econòmics estratègics a la comarca serien el sector farmacèutic, l’alimentari o 

l’atenció a la salut de les persones.  

 

 

Iniciatives en curs o propostes vinculades a cada estratègia 

Per cadascuna de les línies se’n destaquen les següents iniciatives, projectes i accions: 

a) Formació en competències professionals i personals ajustada a les necessitats empresarials  

En el curt termini, es proposa millorar de forma generalitzada les xarxes d’intermediació i 

col·laboració institucional per adaptar la formació professional a les necessitats de les empreses de la 

comarca.  



 
 

 

En el llarg termini, es destaca com a rellevant continuar donant suport a la implementació de la 

formació dual a la comarca amb la construcció d’un centre de FP públic i d’àmbit comarcal.      

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Nous programes de formació ocupacional  

- Formació en competències transversals, professionals, instrumentals 

- Formacions bonificades en empreses 

- Millora del sistema d’FP per apropar-lo a les característiques del teixit empresarial 

- Plans formatius seguint les necessitats del teixit empresarial 

- Suport en la implementació de la formació dual 

- Sistema d’orientació laboral  

- Donar prestigi als certificats de professionalitat i que aquests siguin més plurals  

- Creació d’una xarxa d’orientadors laborals 

- Millora de les xarxes d’intermediació i creació de línies de col·laboració de forma generalitzada 

- Formació coordinada en competències bàsiques (anglès, TIC...) 

- Formació 4.0 

- Desenvolupament de projectes en l’àmbit comarcal de manera concertada entre administracions  

  

 

b) Intermediació i orientació laboral i suport a l’ocupació  

En el curt termini, s’apunta com molt important consolidar les activitats d’orientació i intermediació 

laboral existents, i engegar nous programes per combatre l’atur estructural a la comarca. Entre 

aquests, es planteja oferir programes de suport al cooperativisme. Es presenten iniciatives per fer 

més transparent el mercat de treball a través de sessions d’informació sobre les demandes i requisits 

que en cada moment té el mercat laboral al Vallès Oriental. Entre aquests, té especial rellevància 

l’aposta per programes d’orientació laboral dirigits aquells col·lectius amb més risc d’exclusió social.  

En el llarg termini, és rellevant definir programes d’orientació laboral al llarg de la vida, especialment 

adreçats als col·lectius més vulnerables.      

 

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Programes per combatre l’atur estructural 

- Orientació a llarg de la vida  

- Programes adreçats a col·lectius d’exclusió social 

- Creació d’un sistema d’FP dual generalitzat participat per l’administració i les organitzacions 

empresarials i socials  

- Treball conjunt entre els serveis de formació i els serveis socials 

- Reforçar i sistematitzar l’orientació laboral a les escoles. Informació de l’estat de l’activitat 

econòmica 

- Definició i execució de programes d’orientació laboral específics per a col·lectius en risc 

- Cercador de recursos integrat 

 

 

 



 
 

 

c) Suport a l’empresa i l’emprenedoria  

En el curt termini, s’aposta per continuar treballant en processos de sensibilització a favor de 

l’emprenedoria en l’àmbit comarcal, i entre aquests processos, donar suport a l’Ateneu Cooperatiu 

del Vallès Oriental. En aquesta línia, potenciar i donar a conèixer programes com el reempresa. Es 

creu molt important, també, generar un sistema d’informació i base de dades compartit de 

prospecció empresarial a la comarca. Els vivers d’empreses actuals i els que es projectin a futur 

hauran d’estar adaptats per donar resposta a les activitats que desenvolupen els emprenedors a la 

comarca.  

En ell llarg termini, es creu interessant consolidar un cercador de programes i activitats integrat per 

al suport a l’empresa i l’emprenedoria, que els serveis i institucions d’àmbit comarcal puguin 

compartir en línia per optimitzar els recursos econòmics i tècnics dels que disposen.  

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Suport i sensibilització en vers l’emprenedoria  

- Suport a l’Ateneu Cooperatiu Vallès Oriental 

- Foment de polítiques de suport empresarial  

- Suport a l’empresa amb valors socials, de Km0 i amb criteris de Responsabilitat Social Corporativa 

(RSC) 

- Espais de trobada de les empreses als Ajuntaments  

- Creació d’una xarxa comarcal de suport a l’empresa 

- Oferta de formació a favor del cooperativisme 

- Serveis que donin resposta comuna a les necessitats empresarials 

- Sistema d’informació compartit de prospecció empresarial 

- Cercador de recursos integrat sobre suport a l’empresa i l’emprenedoria  

- Adaptar els vivers d’empreses  

- Potenciar i donar a conèixer els programes de suport a l’empresa i l’emprenedoria en l’àmbit 

comarcal (reimpresa, punt PAE) 

 

 

 

d) Millora de les condicions de treball 

Les millores de les condicions de treball tenen una visió que va més enllà del curt termini. Les 

actuacions de millora es veuran reflectides en el mercat laboral en el llarg termini. Es planteja 

potenciar mesures innovadores per afavorir la contractació indefinida amb la implantació de 

sistemes de qualificacions professionals, on la FP dual tingui cada cop més reconeixement i difusió 

entre els sectors de treball de la comarca.  

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Suport a les polítiques d’ocupació de qualitat  

- Suport a projectes empresarials de l’economia social i solidària  

- Negociació col·lectiva 

- Acreditat obert i permanent 

- Implantació d’un sistema de qualificacions professionals 



 
 

 

- Major reconeixement a la FP dual   

 

 

e) Major col·laboració i vincles entre les empreses i l’administració  

En el llarg termini, i per donar resposta a les necessitats de les empreses i els treballadors de la 

comarca, es creu que cal millorar les infraestructures i serveis de mobilitat intermunicipal i 

intercomarcal.   

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Suport a l’Ateneu Cooperatiu Vallès Oriental 

- Foment del Km0 

- Priorització dels vincles amb les empreses de l’economia social i/o amb criteris de Responsabilitat 

Civil Corporativa (RSC) 

- Prospecció empresarial coordinada 

- Crear recursos formatius comarcals impulsats per l’empresa 

- Millores en la mobilitat i les infraestructures de transport públic  

- Difusió de la FP dual per part d’empreses i administració 

- Sessions informatives sobre que demanda el mercat de treball 

- Major treball fluid entre les diferents administracions locals i els serveis col·laboradors  

- Major coordinació dels cursos de formació professional a tota la comarca 

- Potenciació de mesures innovadores per afavorir la contractació indefinida 

 

 

f) Concertació territorial: coordinació dels agents de l’administració pública en el suport i el foment 

de l’ocupació i l’emprenedoria 

En el curt termini, es planteja iniciar i consolidar processos d’orientació a les famílies i alumnes d’ESO 

sobre la formació professional a la comarca, com una eina per valoritzar-la i donar-li l’espai necessari 

perquè els joves coneguin les possibilitats de la FP.  

En el llarg termini, es proposa la construcció d’un centre de Formació Professional integrat de 

referència que aglutini cursos de rellevància comarcal.  

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Compartir recursos entre serveis 

- Programa Reempresa  

- Coordinació en les temporitzacions dels programes  

- Organització i distribució dels projectes i accions 

- Lideratge del Consell Comarcal en l’oferta de formacions d’interès general (metall, construcció) de 

manera coordinada amb els sindicats  

- Orientació a les famílies i alumnes d’ESO sobre la formació professional 

- Activitats d’orientació laboral en tots els períodes educatius  

- Noves línies de FP dual  

- Donar a conèixer entre els centres educatius majors índexs d’ocupabilitat 

- Reordenació de l’oferta de FP per adaptar-se al mercat laboral 



 
 

 

- Creació d’un centre de Formació Professional integrat a la comarca  

- Definició d’un òrgan de coordinació interterritorial amb competències vinculades 

 

 

Visió futura del sector al Vallès Oriental 

Els participants a la sessió consideren força rellevant apostar per un model basat en la formació 

professional i en la millora de les competències professionals com a eixos desencadenants de noves 

polítiques a favor de la formació a la comarca. Veuen com un bon referent el model de FP al País 

Basc, i al qual es volen anar acostant en els propers anys. Amb tot, alguns participants senyalen les 

dificultats d’articular estratègies en aquesta línia, en la mesura en que les competències per regular 

certs aspectes de la formació professional sobrepassen l’àmbit comarcal i local.  

El teixit empresarial de la comarca, amb algunes grans empreses referents, pot ser generador de 

major activitat econòmica. Cal, però, que les seves necessitats s’adeqüen als perfils dels treballadors 

del Vallès i a l’inrevés, que el gruix de treballadors de la comarca tingui les capacitats formatives i 

professionals que algunes d’aquestes empreses requereixen.  

Els serveis i institucions comarcals es creu que han de treballar de manera coordinada i col·laborar en 

la posada en marxa de programes i iniciatives d’orientació laboral i suport a l’empresa i 

l’emprenedoria. En aquest línia, els participants, plantegen una sèrie d’iniciatives que busquin 

l’optimització de recursos tècnics i financers com són la generació de cercadors de recursos integrats, 

la coordinació en les temporalitzacions dels programes, etc.  

Addicionalment, els participants apunten que alguns dels sectors estratègics cap els quals caldria 

orientar les polítiques formatives i d’ocupació són: l’àmbit del turisme i la natura, la indústria (en 

particular alimentària, tèxtil, farmacèutica i química) i els serveis d’atenció a les persones.  

 

 



 
 

 

Estructura de la dinàmica 

 

1. Benvinguda, presentacions i situació (10 min).  

Presentació en format PPT per part de l’equip de Daleph i Mcrit sobre l’estat actual dels treballs per 

situar els participants en el marc de partida de la discussió i format de la jornada. Contextualització 

dels antecedents del Pla, resultats de la diagnosi estratègica, i introducció a les dinàmica del debat. 

Exposició de les possibles línies estratègiques de treball sobre Ocupació i Formació per al Treball.  

  

2. Activitat 1 - Caracterització i identificació d’iniciatives i projectes existents o en debat al territori 

vinculats a cada estratègia (20 min).  

Els participants es divideixen en tres grups de treball. Cada participant per cadascun dels grups ha 

d’identificar i proposar 2 projectes, iniciatives o programes existents, en debat o proposats, que 

sumin a les estratègies presentades pel el curt termini (2018-2025), i un pel llarg termini (més enllà 

de 2025). Es genera un debat intern per cada grup, en el que cada participant explica a la resta les 

seves decisions i les seves propostes. Un o més membres del grup exposen els principals raonaments 

a la resta de participants al final de l’activitat.  

 

 

 

3. Activitat 2 - Selecció de les iniciatives i projectes més interessants per cada estratègia (20 min).  

Els grups canvien de taula i deixen el panel d’iniciatives i projectes que han estat treballant fins ara. 

Així, ara cada grup treballa amb les propostes que ha realitzat l’altre grup. De manera col·lectiva, i 

sobre la proposta d’iniciatives i programes de l’altre grup, s’escullen aquelles 5 iniciatives o projectes 

de curt termini (2018-2025) i 3 en el llarg termini (més enllà de 2025) que s’identifiquin com a més 

rellevants i interessants. S’agafen les enganxines corresponents i es col·loquen dins el cercle de 

consens. De nou es genera un debat intern en cada grup. 



 
 

 

 

 

4. Activitat 3 - Priorització de línies estratègiques (20 min).  

Els grups realitzen una discussió interna sobre quins dels 6 grans eixos estratègics de treball 

proposats són més interessants, i caldria impulsar abans. Així, cada participant vota amb dos gomets 

la línia estratègica que li sembla més prioritària i amb un gomet aquella que li segueix. Cada 

participant explica a la resta les seves decisions i s’organitza un debat intern en cada grup sobre les 

propostes que s’han fet. 

 

 

5. Activitat 4 - Discussió sobre la priorització i viabilitat de les línies (20 min).  

Dinàmica oberta a tots els participants on es discuteix entre tots quins són els condicionants per 

cadascuna de les estratègies, i es valora quina és la priorització i viabilitat té cadascuna de les línies, 

així com la capacitat d’impacte que es té des del Pla Estratègic per incidir sobre el desenvolupament 

de les estratègies proposades.  

 



 
 

 

 

 

6. Activitat 5 - Visió de futur sobre el model d’Ocupació i Formació al Vallès Oriental (20 min). 

Es mostren 4 models alternatius, però no excloents, sobre sistemes de foment i suport a l’ocupació, i  

a la Formació al territori català i fora, perquè els participants destaquin amb quin dels models 

presentats es senten més identificats i els agradaria més prendre com a referent de cara a 

desenvolupar les línies estratègiques proposades.  

 

La pregunta que es realitzarà és: “Com t’imagines el Vallès Oriental en relació al model d’ocupació i formació 

en els propers 15 anys?” 

a) amb institucions més fortes que coordinin les iniciatives i serveis, com Barcelona Activa 

b) amb més coordinació i col·laboració entre els serveis d’ocupació dels municipis de la comarca, com a la Riera 

de Caldes 

c) amb un pes creixent del suport a l’emprenedoria, la innovació i la formació superior, com el clúster del 

Tecnocampus a Mataró 

d)  amb una valorització creixent de la formació de FP, enfocada al teixit empresarial comarcal, com al País Basc 

 

7. Debat obert i cloenda (10 min)  

 


