Eix 4: Indústria, comerç i ocupació: motors de creixement
Segona sessió de treball de la Comissió temàtica
Parets del Vallès. 14 de desembre de 2010

1. PRESENTACIÓ

Emmarcada en el procés participatiu per a l’elaboració del Pla Estratègic Parets, com tu el
vols 2010-2025, el passat 14 de desembre es va fer la segona sessió de treball amb els
membres de la comissió temàtica de l’Eix 4, de 20:00 a 22:00 h. a la Sala d’Exposicions de Can
Rajoler.
Els objectius d’aquesta sessió van ser els següents:


Elaborar propostes d’actuació per desenvolupar els eixos estratègics.



Valorar les propostes d’acció recollides de la fase anterior.

Els participants en la sessió de treball van ser:








Oriol Calvet
Cayetano Clemente
Antoni Fernández
Francesc Juzgado
Àfrica Martínez
Sergi Prera
Josep Roca

L’informe que teniu a les mans recull les aportacions i les conclusions de la sessió de treball.

2. METODOLOGIA

La sessió es va iniciar amb un recordatori del procés participatiu i amb una contextualització de
la sessió i dels passos previs que han permès arribar al document de treball de la sessió.
Aquest document va ser concretat per la comissió de Seguiment, que va fer una tasca
d’integració, ordenació i jerarquització de les propostes i els objectius sorgits de la primera fase
de tallers participatius. Aquest document de treball defineix els objectius estratègics dels 5
eixos temàtics definits pel Pla.
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La dinàmica de treball es basava en la valoració dels objectius i les propostes recollides en el
document i en la generació de noves propostes d’actuacions que desenvolupessin i donessin
contingut als objectius estratègics de l’eix temàtic.

3. RESULTATS

1. Mantenir i estimular el model industrial actual com un dels fonaments del
municipi per ser un municipi atractiu perquè les indústries vulguin ubicar-se
al municipi.
1.1. Desenvolupar un model industrial de qualitat, diversificat, net i que creï ocupació


Vetllant per tenir uns polígons de qualitat i ben planificats, que siguin competitius i disposin dels serveis
necessaris



Promovent que els polígons es corresponsabilitzin del manteniment i neteja



Garantint la mobilitat i accessibilitat als polígons



Complint el percentatge de contractació de persones amb discapacitat que estableix la legislació



Establint canals que facilitin una interlocució i col·laboració més estreta entre l’ajuntament i les empreses



Desenvolupant estratègies compartides entre l’ajuntament i les empreses del municipi



Estudiant mesures que permetin la contractació preferent de persones i empreses del municipi



Donant suport a les petites empreses per al compliment de diverses normatives ambientals, de
seguretat, etc.

1.2. Crear sinergies entre la universitat i la industria


Establint convenis de col·laboració entre les empreses del municipi i centres de formació



Treballant per tenir una ma d’obra qualificada que pugui ser un element d’atracció de noves empreses

1.3. Identificar els sectors industrials amb més potencial i apostar-hi.
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Fent una anàlisi en profunditat per conèixer la realitat industrial del municipi i identificar què ofereix el
municipi i què pot oferir en aquest àmbit que pugui ser atractiu per a noves empreses



Fent difusió de què és i què ofereix el municipi a nivell industrial



Creant un perfil tècnic de promoció del municipi i de captació de noves activitats que encaixin amb el
model industrial que es vol impulsar



Creant un perfil especialista per a l’assessorament i suport a les empreses del municipi



Disposant del coneixement i assessorament tècnic necessari: sigui creant una estructura pròpia o anantlo a buscar a altres institucions



Donant assessorament a l’exportació a petites i mitjanes empreses, mitjançant suport tècnic, estudis de
mercat, etc.



Apostant per sectors industrials emergents i amb potencial de futur, com el tecnològic



Desenvolupant eines d’informació i gestió SIG

2. Planificar el model comercial a nivell de municipi potenciant una oferta
comercial i de lleure diversa, especialitzada, de qualitat i atractiva
estructurada en eixos comercials de fàcil accés.


Creant zones de concentració d’oferta comercial



Garantint l’aparcament, la mobilitat i accessibilitat als eixos comercials



Fomentant l’oferta comercial de cap de setmana



Promovent el comerç al casc antic



Potenciant la peatonalització del casc antic en cap de setmana



Donant facilitats perquè es puguin aprofitar els locals buits del casc antic i l’eixample



Reformant i potenciant el mercat



Creant una taula de dinamització comercial que actuï com a punt de trobada dels agents econòmics.



Treballant per millorar la coordinació entre les associacions de comerciants i aconseguir una única
estratègia comercial compartida



Establint un marc normatiu d’horaris i condicions laborals iguals per a tots els comerços



Creant una figura tècnica o política que sigui referent per al sector comercial



Creant una cambra de comerç de Parets o redefinint el centre de negocis existent: per oferir
assessorament econòmic, contable i jurídic; fer promoció, facilitar la interlocució entre comerciants, etc.



Desenvolupant una oferta de formació especialitzada per al comerç



Creant una base de dades dels comerços i empreses del municipi

3. Augmentar l’ocupació, estimulant l’emprenedoria i promovent accions
proactives d’encaix entre l’oferta i la demanda de treball del municipi
3.1 Estimular l’emprenedoria i fomentar l’autoocupació


Creant un viver d’empreses

3.2 Fomentar actuacions proactives per l’ocupació


Continuant fomentant l’ocupació local a les empreses del municipi



Fent que l’SLOP desenvolupi una funció més proactiva per fomentar l’ocupació local a les empreses del
municipi
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Creant una base de dades d’ofertes i demandes accessible per a les empreses



Buscant mesures per facilitar a les empreses la contractació de gent del poble

3.3 Promoure una formació adreçada a l’ocupació


Planificant l’oferta de formació professional i orientant els cicles formatius d’acord amb el model
productiu del municipi i amb les seves necessitats



Desenvolupant proactivament un oferta de formació conjunta entre empreses i centres educatius



Promovent la formació ocupacional subvencionada



Promovent una oferta formativa d’escola d’adults més especialitzada
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