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PRESENTACIÓ

Catalunya es troba en un emplaçament òptim, al centre de la zona econòmicament més 
potent del sud d’Europa: una situació geogràfica estratègica, ideal per entrar en els mer-
cats d’Europa, l’Amèrica Llatina, el nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà, amb un teixit productiu 
diversificat, connexions de primer nivell en les principals xarxes viàries, aeroportuàries, 
portuàries, ferroviàries i de transport públic, amb una gran concentració de centres de 
recerca i de transferència tecnològica, universitats i infraestructures científiques

Catalunya és el motor econòmic d’Espanya. Tot i comptar amb el 16% del total d’habitants 
de l’Estat, encapçala l’activitat econòmica (20% del PIB), industrial (25,5%) i comercial 
(17,5%) de l’Estat. Les exportacions catalanes representen prop del 30% del total del 
país.

Més de 3.300 empreses estrangeres han escollit Catalunya com a ubicació per implan-
tar-se a Europa, tot establint-hi des de les seves seus d’àmbit supraregional fins a centres 
d’R+D, plataformes logístiques, oficines comercials o plantes productives.

Així, i malgrat la crisi que actualment ens afecta, Catalunya disposa d’un teixit 
d’excel·lents empreses innovadores en una colla de sectors industrials amb què construir 
un futur esperançador per a la nostra economia. Ara més que mai, la sortida de la crisi 
passa sobretot per la recuperació de la indústria, estratègia prioritària no només en el cas 
de l’economia catalana, sinó també de l’espanyola.
 
Actualment la principal aglomeració industrial de Catalunya —i d’Espanya— es troba 
en els municipis que ocupen el tram de l’AP-7/B-30. Així, i com a conseqüència de la 
construcció en el seu moment de grans infraestructures viàries com l’AP-7, la B-30 o la 
C-58 i la dotació de sòl industrial ben comunicat, en tota aquesta zona hi ha hagut una 
important transformació productiva, amb la implantació de nous establiments i noves 
activitats que han modificat la composició sectorial de la indústria i el tipus d’empresa.

Parets del Vallès és un dels municipis amb major potencialitat industrial de la comarca 
del Vallès Oriental. La privilegiada situació geogràfica, molt a prop de Barcelona, i la 
bona xarxa de comunicacions han afavorit, en les últimes dècades, el seu desenvolu-
pament econòmic, i constitueixen el teixit industrial en un element de creixement i de  
generació d’ocupació en el municipi. 



5

Parets industrial

Parets del Vallès compta actualment amb 2,99 Km2 de sòl dedicat a l’activitat econò-
mica, situat majoritàriament entre el marge esquerre del riu Tenes i la carretera C-17.

L’enclavament del teixit industrial fora del nucli urbà i proper a les vies de comunicació  
connecta les empreses amb Barcelona, Espanya i Europa i ha facilitat el creixement i 
l’expansió dels espais de producció de les empreses.

Actualment a Parets del Vallès hi ha 6 polígons d’activitat econòmica (PAE) consolidats: 
Can Volart, Eixample Industrial, Llevant Industrial, Sector Zeta, Sector Autopista i Sector 
Mollet, i un en fase de desenvolupament urbanístic: Sector Circuit, així com reserva de 
sòl per a futurs creixements.

Els polígons amb major concentració d’empreses són Llevant Industrial, Sector Autopista  
i Can Volart, on s’emplacen les indústries de majors dimensions.

La resta de polígons 
d’activitat econòmica, 
amb major presència de 
naus de menors dimen-
sions, es troba completa-
ment operativa i disposa 
de tots els serveis neces-
saris, fet que converteix 
Parets del Vallès en un 
centre industrial de prime-
ra línia i pol d’atracció per 
a la implantació de noves 
activitats.

El teixit productiu  de Pa-
rets està configurat per 
540 empreses, que ocu-
pen al voltant de 6.500 
treballadors, entre assa-
lariats i autònoms, dels 
quals un 50% correspo-
nen a la indústria.

Emplaçat al sud-oest del Vallès Oriental, el municipi de Parets del Vallès té una extensió de 
9,1 km2, amb l’enclavament de can Vila-rosal inclòs, entre els termes de Lliçà de Vall i Lliçà 
d’Amunt. Es troba a 7 km de Granollers i a 23 km de Barcelona.
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Sector d’activitat Assalariats        Trimestre anterior           Interanual

Nombre

0

2.954

215

3.235

6.404

%

0

46,13

3,36

50,52

100

%

ND

-1,93

-0,92

1,09

-0,39

%

ND

-8,66

-10,04

-5,19

-6,99

2n trimestre de 2012

Variacions

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

TOTAL

ASSALARIATS PER SECTOR D’ACTIVITAT

Sector d’activitat Empreses        Trimestre anterior           Interanual

Nombre

0

109

41

390

540

%

0

20,19

7,59

72,22

100

%

ND

-0,63

-2,38

2,63

0,37

%

ND

-4,39

-10,87

1,04

-1,10

2n trimestre de 2012

Variacions

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

TOTAL

EMPRESES PER SECTOR D’ACTIVITAT

Sector d’activitat Autònoms        Trimestre anterior           Interanual

Nombre

8

146

177

826

1.157

%

0,69

12,62

15,30

71,39

100

%

-11,11

-1,35

-2,21

0,85

0

%

-20,00

-1,35

-6,35

-1,31

-2,28

2n trimestre de 2012

Variacions

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

TOTAL

AUTÒNOMS PER SECTOR D’ACTIVITAT

Font de les dades: Hermes de la Diputació de Barcelona a partir de les dades del Depar-
tament de Treball i web de l’INE. 
Informe generat específicament per al SIMAE a partir de la informació publicada en el 
sistema Hermes.
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La indústria és fonamentalment diversificada, activa, de qualitat i constituïda principal-
ment per microempreses i petites empreses (fins a 50 treballadors) i un nombre conside-
rable d’empreses mitjanes i algunes que superen els 250 treballadors. 

En termes d’ocupació, el principal sector d’activitat és la indústria manufacturera. Mal-
grat la crisi econòmica dels darrers anys, aquest pes s’ha mantingut al voltant del 42% 
de l’ocupació en el sector industrial.

A més del sector metal·lúrgic, els sectors químic i farmacèutic, de material electrònic, 
elèctric i òptic, la indústria del cautxú i el plàstic i la indústria de l’alimentació són els 
principals negocis industrials en el territori, seguits del comerç i el sector del transport i 
l’emmagatzematge.

Xarxa viària i accesibilitat

Parets del Vallès gaudeix d’una bona xarxa de comunicacions viàries. Pel terme munici-
pal, circulen les autopistes AP-7 i C-33 i la carretera C-17 com a principals eixos d’enllaç 
amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Altres vies comarcals enllacen amb els municipis 
de l’entorn i també amb la comarca del Vallès Occidental. Pel que fa a les comunicacions 
ferroviàries, destaca la línia de rodalies R3.

A més, Parets del Vallès, amb la seva adhesió a la plataforma de municipis de l’àmbit de 
la B-30, entitat supramunicipal publicoprivada, que té per objectiu potenciar i impulsar 
la competitivitat industrial entorn d’aquest eix, referma la seva aposta en matèria de des-
envolupament econòmic i creixement industrial del territori. Aquesta entitat representa 
un territori on hi ha 166 polígons d’activitats econòmiques, més de 5.500 ha de sòl 
industrial, unes 22.000 empreses, i més de 300.000 persones ocupades.



8

Centre de Recursos Empresarials La Marineta

El Centre de Recursos Empresarials La Marineta, ubicat a la masia La Marineta, al polí-
gon Llevant, es constitueix com a espai polivalent de suport al teixit industrial de Parets 
del Vallès. En aquest sentit, l’Administració posa a disposició de les empreses un espai 
destinat principalment a la formació i el reciclatge però que té una àmplia funcionalitat 
i polivalència, amb l’objectiu que esdevingui espai complementari i que doni resposta a 
les necessitats de les empreses emplaçades en el municipi.

Projectes de futur

Institut Universitari de Ciència i Tecnologia i Sector Circuit
D’altra banda, la futura implantació de l’Institut d’Estudis de Ciència i Tecnologia (IUCT) 
a Parets del Vallès també ha d’esdevenir un valor afegit en l’àmbit del desenvolupament, 
la investigació i la tecnologia, amb la capacitació de personal adequat a les necessitats 
de la indústria de Parets i en R+D. 
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La reactivació de l’economia i el foment de l’ocupació marquen totes les accions es-
tratègiques i prioritàries de l’Ajuntament de Parets del Vallès. El consistori ha apostat 
sempre per l’àmbit industrial i el desenvolupament econòmic del municipi. Al llarg de les 
darreres dècades, l’Administració local i les empreses de la localitat han mantingut grans 
nexes d’unió i han manifestat reiteradament l’interès mutu per establir mecanismes de 
cooperació, que han donat lloc a convenis de col·laboració i accions conjuntes de caire 
públic i privat. 

Però no només la institució sent la indústria de Parets com un element de referència de 
la nostra vila sinó també la ciutadania. L’any 2010, sota el nom “Parets, com tu el vols, 
2010-2025”, va iniciar-se el primer pla estratègic del municipi, que va comptar amb 
les aportacions i la participació de més d’un miler de ciutadans, una iniciativa que va 
ser guardonada amb el premi Vallès Visió 2011 en reconeixement a la gran implicació 
ciutadana en un projecte de vila. 

Aquest procés participatiu va introduir un eix específic en aquest àmbit: “Indústria, 
comerç i ocupació: motors de creixement” que va donar a lloc a tot un seguit de ses-
sions de treball per definir les accions que poden esdevenir claus per a la reactivació de 
l’economia i per a l’aplicació d’accions i polítiques que potenciïn l’àmbit industrial en 
tots els seus vessants.

FASES DEL CONSELL INDUSTRIAL I ANTECEDENTS

El document final amb les aportacions ciutadanes, de representants d’indústries de la 
vila i també de responsables polítics de l’Administració, plantejava una necessitat la-
tent: la constitució d’un òrgan de debat i de treball entre empreses i Administració que 
permetés trobar mecanismes de col·laboració per millorar i potenciar l’economia local. 
D’aquesta manera, es posava sobre la taula la voluntat ciutadana, del teixit industrial i 
també de l’Administració de treballar per a un desenvolupament estratègic de Parets del 
Vallès. 

Fent un recull d’aquestes reflexions i voluntats, el consistori de Parets ha estat treballant 
amb un projecte de més ampli abast que neix com a Consell Industrial de Parets del Va-
llès i ha analitzat la situació actual amb un acurat treball de diagnosi, que continua amb 
una fase de concreció i amb un pla d’acció.
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Paral·lelament a la fase de diagnosi i concreció, l’Ajuntament de Parets ha establert 
diàleg amb moltes de les indústries de referència del municipi per donar a conèixer els 
objectius d’aquest nou òrgan i també per conèixer de prop el funcionament de les empre-
ses, les seves necessitats i abordar qüestions de benefici mutu en l’àmbit de l’ocupació, 
com poden ser avantatges fiscals amb la contractació de personal a través del Servei 
Local d’Ocupació de Parets del Vallès (SLOP). Totes les empreses on s’han programat 
visites institucionals han mostrat la màxima predisposició a establir els mecanismes de 
cooperació i formar part del Consell Industrial. Coincideixen a dir que aquest òrgan pot 
esdevenir un instrument de comunicació i actuació molt directe entre indústria i Admi-
nistració, que permetrà treballar per interessos comuns en aspectes com el desenvolupa-
ment econòmic, el foment de l’ocupació i la sortida de la crisi.

D’altra banda, els representants del consistori també han establert canals de comunica-
ció directa amb associacions d’empresaris i representants d’agrupacions de petites i mit-
janes empreses, que també són convidats a formar part d’aquest òrgan de treball i debat.

FASES

Diagnosi
1r semestre 2011-2n semestre 2011

Concreció
1r semestre 2012-2n semestre 2012

Pla d’acció
2013

El pla estratègic “Parets, com tu el vols, 2010-2025” va convertir-se en el 
punt de partida per a la creació d’aquest Consell Industrial, com a instrument 
d’interrelació entre l’Administració local i els agents econòmics del territori en el 
sector industrial, com a compromís per a la millora del desenvolupament social i 
econòmic del municipi i l’inici d’un procés compartit de planificació estratègica 
de Parets del Vallès.
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Fase de concreció

Fruit del treball de diagnosi, el Consell Industrial dissenya i estableix un marc teòric que 
queda representat en EIXOS i LÍNIES ESTRATÈGIQUES. 

Aquesta fase conté dos blocs:

1. Eixos i línies estratègiques: Es constitueix com un primer bloc d’ordre funcional que 
defineix la visió, la missió i els valors generals del Consell, alhora que concreta els eixos 
i les línies estratègiques.

2. Comissions de treball i reglament: El segon bloc és de caire instrumental i defineix 
l’estructura de gestió interna del consell i la seva organització en comissions de treball, 
així com el marc legal d’actuació que queda recollit en el Reglament.

Pla d’acció

Pla d’acció dóna nom a la darrera fase del Consell Industrial, que concreta les actuacions 
que caldrà emprendre derivades del treball conjunt.
Aquesta fase tindrà el seu inici una vegada s’hagi procedit a la constitució del Consell 
Industrial, amb el consens de totes les parts implicades.

(*) Annex final amb la relació de documents consultats per a l’elaboració de la diagnosi 
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VISIÓ, MISSIÓ, VALORS I OBJECTIUS GENERALS

Parets del Vallès esdevé un territori amb gran potencialitat i dinamisme econòmic, gene-
rador d’ocupació de qualitat i/o qualificada, amb empreses de referència, elevats nivells 
de competitivitat, innovació, eficiència i respecte per l’entorn i el medi ambient. La co-
hesió social, la col·laboració i la transferència de coneixement entre els diferents agents 
privats i públics comporten un benefici per a la societat.

Potenciar el desenvolupament econòmic del territori amb criteris de reequilibri econòmic 
i social, des del vessant de la participació, la concertació, la qualitat en els serveis, la 
promoció de la competitivitat, la innovació i l’aprofitament sostenible dels recursos pú-
blics i privats.

VISIÓ

MISSIÓ

La missió, els valors i els objectius generals del Consell Industrial de Parets del Vallès són 
el resultat de l’estudi de factors claus, documents analitzats i aportacions fetes al llarg 
de la diagnosi estratègica territorial del pla “Parets, com tu el vols”, i contraposat a la 
llum d’allò que es pot considerar les prioritats de les polítiques industrials i d’ocupació 
provincials i autonòmiques.

D’aquest treball, sorgeix la MISSIÓ del Consell Industrial de Parets del Vallès, la qual 
dóna els fonaments a la resta del conjunt de valors i idees que conformen aquest òrgan 
de participació i diàleg social.

El Consell Industrial es constitueix com un òrgan de participació amb estratègies a curt, 
mig i llarg termini, totes dirigides cap a un model d’economia competitiva, renovada, 
generadora d’ocupació i benestar.
El seu àmbit d’intervenció es centra, principalment, en els sectors industrials, tant els 
consolidats com els emergents; així com aquells serveis vinculats a l’indústria (logística, 
sector terciari avançat, TIC…).

L’objectiu general del Consell és propiciar el desenvolupament, la creació i la consoli-
dació d’empreses globals i competitives en tots els sectors vinculats a l’indústria i als 
serveis de producció, posant a la seva disposició tots els recursos que el municipi de 
Parets del Vallès els pugui oferir.

Es tracta de configurar, amb la màxima participació dels agents públics i privats, un mo-
del de col·laboració publicoprivada que doni lloc a un model productiu que promogui el 
creixement i el benestar al territori.

D’acord amb la missió i el seu objectiu general, el Consell Industrial de Parets del Vallès 
defineix el seu model de gestió sobre la base de l’anticipació als canvis, el treball en 
xarxa, la concreció d’objectius, la qualitat i el compromís.
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VALORS

Participació: Tot es basarà en el diàleg entre les diferents parts implicades en el procés, 
per una banda la indústria petita, mitjana i gran, i els seus representants, i d’altra banda, 
els organismes públics municipals i provincials.

Innovació: El Consell Industrial ja és un nou concepte de col·laboració entre empreses 
privades i organismes públics per fer un front comú a les dificultats actuals i/o futures al 
progrés del territori.

Qualitat: En els serveis a les empreses i d’aquestes envers la societat.

Sostenibilitat: Consideracions ambientals, econòmiques, socials i institucionals. Tot allò 
que fa que es mantingui la qualitat de vida, dels serveis, la prosperitat de la població i 
del medi ambient.

Competitivitat: Foment de l’eficiència en l’ús del recursos propis per tal d’aconseguir els 
màxims beneficis amb el mínim de despeses.

Responsabilitat social corporativa: Programes destinats a incorporar pràctiques de res-
ponsabilitat social de les empreses en els més diversos àmbits.
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OBJECTIUS GENERALS

■ Anticipació als canvis de futur.
■ Potenciar un creixement equilibrat i adient a les necessitats del seu sector productiu i 
de la seva població.
■ Ampliar i consolidar el sector productiu amb serveis que potenciïn el creixement, la 
competència i la cohesió territorial.
■ Potenciar els serveis i empreses que afavoreixin l’ocupació.
■ Promoure espais de concertació que generin la millora dels recursos, en pro de la capa-
citació i la qualificació de les persones.
■ Impulsar mesures que incorporin la cultura de la innovació com a element clau per a 
incrementar la productivitat i la competitivitat al territori.
■ Adaptar serveis i activitats en pro d’entorns de qualitat i equilibrats amb el medi am-
bient.
■ Establir vies de recerca de promoció de l’activitat industrial (establerta i de nova crea-
ció).
■ Recolzar si escau la internacionalització del sector industrial i dels serveis de producció 
al territori. 
■ Promoure serveis que facilitin un entorn de treball segur per a les persones i les em-
preses.

Període 2012-2013
Com a fòrum i espai de diàleg entre l’Administració i el sector industrial, el Consell 
Industrial proporcionarà millores en relació amb els següents punts:

■ Estimular la participació en un projecte comú.
■ Potenciar la planificació com a eina de treball.
■ Estimular la comunicació interna i els espais de reflexió.
■ Afavorir la cooperació i el treball en xarxa (finestreta única de l’Administració per a 
gestions i tràmits).
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EIXOS PRIORITARIS D’ACTUACIÓ I LÍNIES ESTRATÈGIQUES

Dins de cada eix es defineixen línies estratègiques que reafirmen la missió del Consell i 
que són els instruments que guiaran el treball de concertació del participants.

Aquest treball s’organitzarà en COMISSIONS, que facilitarà el treball d’anàlisi, reflexió i 
aportacions dels integrants del Consell Industrial.

El Consell Industrial de Parets del Vallès centra la seva atenció en l’empresa com agent de 
canvi i de progrés, i estableix dos eixos prioritaris d’actuació.

EIX 1: TERRITORI I MEDI AMBIENT

■ COHESIÓ TERRITORIAL  
Vetllar per un entorn industrial ben planificat, competitiu i impulsor del treball en xarxa.

■ MEDI AMBIENT 
Promoure un model industrial de qualitat i responsable amb el medi ambient.

EIX 2: PROMOCIÓ EMPRESARIAL, FORMACIÓ I FOMENT DE 
L’OCUPACIÓ I SEGURETAT

■ PROMOCIÓ EMPRESARIAL
Promoure la creació i la consolidació de les empreses del sector industrial i les bones 
pràctiques.

■ FORMACIÓ I FOMENT DE L’OCUPACIÓ
Promoure la formació, la creació d’ocupació a les persones com agents de canvi.

■ SEGURETAT DE LES PERSONES I LES EMPRESES
Treballar per la seguretat en l’entorn empresarial, tant per a les persones com per als
béns productius.

Eixos prioritaris
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Comissions

Les comissions de treball del Consell Industrial són els àmbits d’expressió i debat dels 
plantejaments de futur. El treball de les comissions s’organitzarà al voltant dels eixos 
prioritaris d’actuació del Consell, però concentrats en dos grans grups que agilitzin la ge-
neració d’idees i la concreció de propostes.

Aquestes comissions es desenvoluparan des del treball multidisciplinari, tant a nivell in-
tern amb la participació de l’equip de Govern i els tècnics municipals, com també dels 
col·laboradors externs i integrants del sector industrial.

Cada comissió comptarà amb un dinamitzador de les reunions, que a la vegada actuarà 
com a moderador i portaveu davant les reunions del Ple del Consell, quan aquest ho con-
sideri necessari.

CONSELL INDUSTRIAL

EIX 1: TERRITORI I MEDI AMBIENT

Comissions

■ Cohesió territorial

■ Medi ambient

EIX 2: PROMOCIÓ EMPRESARIAL, OCUPACIÓ I SEGURETAT

Comissions

■ Promoció empresarial

■ Formació i foment de l’ocupació 

■ Seguretat de les persones i les empreses

PREMIS ANUALS ALS VALORS EMPRESARIALS
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Línies estratègiques

EIX 1. TERRITORI I MEDI AMBIENT

Eix d’actuació: COHESIÓ TERRITORIAL

Línies: 

■ Garantir la mobilitat i accessibilitat als polígons.
■ Contribuir a desenvolupar les condicions tecnològiques necessàries perquè els pro-
cessos de transformació industrial siguin compatibles amb la necessitat de millora 
contínua de la productivitat.
■ Avaluar l’impacte dels canvis en l’entorn productiu sobre la localització i implantació 
territorial.
■ Potenciar entorns amb projecció internacional i atractius per a l’exterior i donar-los 
a conèixer.
■ Treballar en pro de la identitat dels nostres polígons i la implementació senyalètica 
adient a les necessitats industrials i del territori.
■ Revisar conjuntament millores en comunicacions i transports que afecten a les em-

preses.

Eix d’actuació: MEDI AMBIENT

Línies: 

■ Donar suport a la inversió empresarial en béns d’equip que incorporin avenços tec-
nològics i mediambientals.
■ Promoure l’eficiència energètica i l’estalvi d’aigua.
■ Potenciar la indústria vinculada a l’hàbitat com a concepte integral.
■ Estudis conjunts, intermediació amb administracions en temes mediambientals.
■ Identificar possibles sinergies en gestió de residus (economies d’escala).
■ Desenvolupar formacions específiques en aquesta àrea, jornades mediambientals, 
utilització d’equipaments municipals.
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EIX 2. PROMOCIÓ EMPRESARIAL, FORMACIÓ I FOMENT DE 
L’OCUPACIÓ I SEGURETAT

Eix d’actuació: PROMOCIÓ EMPRESARIAL

Línies: 

■ Definir plantejaments d’anticipació i gestió del canvi industrial d’aplicació sectorial.
■ Intercanvi d’informació i experiències innovadores amb d’altres territoris. 
■ Anàlisi de les interrelacions productives i els avantatges d’escala a l’àrea de Parets i 
comarca.
■ Crear incentius (fiscals, premis, etc.) per a les empreses que generin nous projectes 
innovadors.
■ Fer difusió del que és i què ofereix el municipi a nivell industrial.
■ Desenvolupament de polítiques de suport a la cooperació i el creixement empresarial.
■ Afavorir el marc per generar i atreure projectes d’inversió empresarial estratègics per 
al municipi.
■ Proposar millores dels instruments de política industrial amb l’objectiu d’adaptar-los, 
augmentar-ne l’eficàcia i fer-los més adequats a les noves situacions i realitats.
■ Formular propostes de bones pràctiques de transformació industrial, a més de pro-
moure i difondre les ja existents, i facilitar el canvi estratègic per sortir de models de 
negoci obsolets i penetrar en activitats amb capacitat de creixement.
■ Taules rodones, comissions monogràfiques...
■ Finestreta única a l’Ajuntament adreçada a servei a les empreses i tramitació de do-
cuments per a altres administracions a través de l’Oficina de registre.
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Eix d’actuació: FORMACIÓ I FOMENT DE L’OCUPACIÓ

Línies: 

■ Impulsar mesures que promoguin la contractació de personal del territori (subven-

cions directes a la contractació).

■ Guiar la millora en la qualificació de les persones cap a la transició a l’economia del 
coneixement.

■ Sensibilitzar a les empreses sobre la necessitat de la gestió del canvi i la formació 

contínua.

■ Articular mecanismes estables de formació, i desenvolupar de forma proactiva una 

oferta atractiva per a les empreses i les persones

■ Potenciar el Servei Local d’Ocupació com a instrument de recerca de personal, 

capacitació i assessorament empresarial.

■ Promoure l’excel·lència operativa en la gestió i la cultura de la innovació amb un 

capital humà qualificat en competències transversals: projecte RH 2.0.
■ Desenvolupar un model industrial de qualitat, diversificat i que creï ocupació.
■ Potenciar les tecnologies en mesures de protecció (PRL: Prevenció de Riscos La-

borals), la circulació de persones i béns, i millorar la qualitat en el treball.

■ Potenciar la formació en PRL amb la recerca de programes formatius subvencio-

nats.

■ Col·laboració de les empreses amb centres educatius del municipi, estudiants en 

pràctica, visites a empreses, ús de recursos educatius per a les empreses...

■ Fomentar la potencialitat de la Marineta com a Centre de Recursos Empresarials.

Eix d’actuació: SEGURETAT DE LES PERSONES I LES EMPRESES

Línies: 

■ Promoure sistemes de vigilància tecnològica.
■ Impulsar la Junta de Seguretat Local com un ens de suport i assessorament en la 
definició de mesures a les empreses.
■ Detectar sinergies entre els diferents plans de seguretat, vigilància de polígons, 
serveis de porteria o videovigilància. 
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PLA D’ACCIÓ

El Consell Industrial requereix la màxima col·laboració i el compromís de tothom. I més 
encara quan s’arriba al punt en què cal passar del discurs de les idees al discurs de les 
accions, és a dir, la participació en el disseny del futur.

La fase del Consell corresponent al PLA D’ACCIÓ consisteix en el procés de planificació 
operativa on les línies d’actuació proposades es concreten en accions, serveis i recursos. 
Cada línia d’actuació es desenvoluparà amb les corresponents col·laboracions internes i 
externes que siguin necessàries. El pla d’acció ha de comptar amb l’estreta implicació de 
l’equip de Govern i els tècnics municipals i el sector industrial, sense els quals esdevindria 
impossible la seva realització. 

En aquest procés, cal que hi participin tot expressant les seves reflexions i propostes, tal 
com ho van fer al llarg de la definició de la diagnosi i les bases estratègiques.

El PLA D’ACCIÓ compta amb un calendari i pla de treball específic.
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PREMIS ANUALS ALS VALORS EMPRESARIALS

Impulsar la creació de premis anuals als valors empresarials, a la qualitat i la innovació 

i a les accions que promoguin el creixement econòmic. 

D’acord amb el compromís de treballar per al desenvolupament econòmic i l’ocupació lo-
cal, l’Ajuntament de Parets i el món empresarial, sota el paraigües del Consell Industrial, 
volen distingir a les empreses del territori que hi hagin destacat en els eixos bàsics del 
Consell Industrial.

El Consell Industrial vol incentivar i reconèixer l’esforç i la labor de les empreses que, en 
temps de crisi, fan recerca de fórmules innovadores en pro del creixement, la competiti-
vitat, la qualitat en el treball i la conquista de nous mercats però també a totes aquelles 
accions que realcen els seus valors, com també la responsabilitat social corporativa.

Per això, es posaran en marxa els PREMIS ALS VALORS EMPRESARIALS, que a partir 
de la creació del Consell Industrial, cada any tindran lloc a l’inici de cada cicle de treball 
del Consell.

Podrà ser objecte de premi qualsevol iniciativa empresarial vinculada als eixos prioritaris 
d’actuació del Consell Industrial, i que s’hagin portat a terme en els últims darrers anys 
per empreses i/o associacions empresarials del territori.

Al llarg del primer any de treball del Consell Industrial, es perfilaran els mèrits, requisits 
de participació, criteris de valoració, característiques dels premis i el jurat. Una vegada 
es determinin les bases per a la primera convocatòria, quedarà instaurat el cicle de lliura-
ment anual dels PREMIS ANUALS ALS VALORS EMPRESARIALS.

El lliurament de premis es farà en el marc d’un acte públic amb la participació de tot el 
teixit econòmic del municipi així com de representants empresarials i del teixit associatiu.



23

ANNEXOS DE GESTIÓ INTERNA
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Reglament de funcionament i organització del Consell Industrial

1. CONSTITUCIÓ 
Naturalesa jurídica
 
El Consell Industrial de Parets del Vallès és l’òrgan de participació sectorial, de caràcter 
consultiu i deliberatiu,  i que té com a finalitat l’anàlisi, impuls i seguiment de les pro-
postes i  projectes que fomentin el desenvolupament de les indústries del municipi i la 
millora de l’ocupació.

L’àmbit territorial del Consell Industrial serà el corresponent al municipi de Parets del 
Vallès. 

2. FUNCIONS 
 
De conformitat amb la seva naturalesa consultiva, el Consell tindrà les següents funcions:

a) Afavorir el marc per a generar i atraure projectes d’inversió empresarial estratègics per 
al municipi en l’àmbit industrial i de serveis destinats a la producció.

b) Afavorir un espai de debat, de diàleg i de col·laboració públic-privada, per definir les 
estratègies òptimes de promoció i dinamització del teixit empresarial i de millora de la 
ocupació i el mercat laboral. 

c) Afavorir l’agitació dels tràmits i dels processos propis de l’activitat administrativa i 
l’avenç en la racionalització administrativa per a aconseguir una administració àgil i sos-
tenible al servei dels objectius de desenvolupament econòmic i social.

d) Contribuir a desenvolupar les condicions necessàries perquè els processos de trans-
formació industrial siguin compatibles amb la necessitat d’una millora contínua de la 
productivitat i amb la cohesió econòmica, social i territorial.

c) Proposar millores dels sectors industrials del municipi amb l’objectiu d’augmentar-ne 
la qualitat dels espais públics i privats i fer-los més adequats a les noves situacions i 
realitats 

d) Formular propostes de bones pràctiques i promoure i difondre les bones pràctiques ja 
existents.

3. SEU
 
El Consell Industrial té la seva seu a l’Ajuntament de Parets del Vallès, sens prejudici de 
que es pugui realitzar sessions plenàries i comissions en qualsevol altre delegació muni-
cipal o espai empresarial dintre del municipi.
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4. COMPOSICIÓ GENERAL

Els òrgans del Consell són el Plenari, la presidència, la vicepresidència, la secretaria i les 
comissions de treball. 

Formaran el Consell Plenari, la presidència, la vice-presidència, un Director del Consell, i 
en condició de vocals, els representants de les empreses membres del Consell, els repre-
sentants de les entitats associatives amb presència en el municipi i la Secretaria del Con-
sell. Els vocals seran constituents o adherits . Els esmentats càrrecs no seran retribuïts.

1. Presidència: L’il·lustre Sr. Alcalde l’Ajuntament de Parets del Vallès, que podrà delegar 
les seves funcions en la vicepresidència. 

2. Vicepresidenta: La regidora de desenvolupament econòmica i ocupació                              

3. Secretaria o la secretaria: El secretari de la corporació o persona en qui delegui. 

4. Director del Consell. Correspondrà a la persona que designi el Consell Industrial per a 
la seva Coordinació.

5. Vocals: Correspondrà la condició de vocal a cadascun dels representats de les empre-
ses que formin part del Plenari del Consell Industrial, un representant de cadascuna de 
les entitats associatives empresarials amb presència en el municipi, i un representant de 
l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia. El nombre de vocals es correspondrà amb 
el nombre de membres constituents o adherits amb posterioritat del Plenari del Consell 
Industrial.. 

La presidència del Consell Industrial de Parets del Vallès tindrà les següents atribucions: 

 a) Representar al Consell. 
 b) Convocar, presidir o fitxar l’ordre del dia de les sessions del plenari. 
 c) Elevar, amb una periodicitat semestral, a la Comissió Informativa de Serveis  
     Generals de l’Ajuntament, els acords, els informes, les propostes i els estudis  
     que elabori el Consell.
 d) Proposar el nomenament de nous membres adherits del Plenari del Consell.
 e) Autoritzar i donar el vist i plau a totes les actes del Consell.  
 f) Autoritzar amb la seva signatura aquells acords i escrit oficials redactats pel  
    Consell. 
 g) Totes aquelles funcions que li siguin expressament delegades pel Consell. 

5. COMPOSICIÓ DEL PLENARI

El ple del Consell Industrial està composat per tots els seus membres constituents o 
adherits, sota la direcció del president, amb assistència del secretari o de la secretària. 

Els membres del Consell hauran de representar empreses ubicades als diferents polígons 
industrials del municipi i en el possible, als diferents sectors d’activitats. Als efectes del 
seu nomenament es tindrà en compte el seu grau d’implantació en el municipi, el nom-
bre de persones que ocupen en el municipi, i la seva incidència en la vida socioeconò-
mica municipal.
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Els membres del Consell Industrial, en representació de l’Administració local,  es renova-
ren d’acord amb les responsabilitats a l’Ajuntament.

Els membres de les entitats associatives hauran de presentar la seva designació, d’acord 
amb el funcionament d’aquestes entitats.

6. FUNCIONAMENT 

Constitució 
1.La creació del Consell Industrial i el seu reglament de funcionament serà acordada pel 
Ple de l’Ajuntament.
El Ple del Consell Industrial es reunirà un mínim de dues vegades l’any, prèvia convoca-
tòria del President.
2. Els càrrecs no són personals i han de cessar del Consell si així ho disposa l’empresa 
u organització que representin, ja sigui per dimissió o per cessament acordat. S’ha de 
comunicar a la Secretaria del Consell qualsevol canvi de representant. 

Actes 
El secretari del Consell ha d’estendre l’acta corresponent a cada reunió i l’ha de signar el 
president i el mateix secretari. 

7.  ACORDS 

1. Els acords del Consell adoptaran la forma de propostes, dictàmens i d’altres formes de 
caràcter similar. En cap cas tindran caràcter d’actes administratius. 

2. Aquests acords, dictàmens i d’altres formes de caràcter similar s’hauran d’adreçar per 
escrit al president aportant la documentació pertinent. 

3. Els acords del Consell s’aprovaran per majoria dels assistents amb possibilitat 
d’emetre vot. 

4. Per considerar vàlida una reunió es requereix un terç dels membres legals del Consell 
i han ser presents el president i el secretari. 

8.  SUBCOMISSIONS DEL CONSELL PLENARI

Per acord del Consell Plenari es podrà acordar la creació de comissions de treball amb 
els objectius de realitzar propostes i suggeriments en àmbits específics de treball i en 
especials en els àmbits següents:

1. Territori i Medi Ambient
2. Promoció econòmica
3. Formació i foment de l’ocupació
4. Seguretat ciutadana



27

Formaran part de les subcomissions tots aquells membres del Consell Plenari que ma-
nifestin la seva voluntat d’incorporar-se a les mateixes, o persones en qui deleguin, així 
com aquelles altres empreses o entitats que sense formar part del Consell Plenari, es 
consideri que tenen una especial rellevància en l’àmbit de treball corresponen.

Les subcomissions tindran el mateix règim de funcionament que el Consell Plenari, 
però el seu règim de reunions i activitats seran determinades per cadascuna d’aquestes. 
Cada subcomissió tindrà un Coordinador que es correspondrà a un representant de 
l’Ajuntament de l’àmbit que pertoqui.

9. PREMIS EMPRESARIALS

Correspondrà al Consell Industrial  incentivar i reconèixer les actuacions de les em-
preses del municipi que s’ajustin as valors i objectius definits pel Consell Industrial, 
mitjançant els PREMIS ALS VALORS EMPRESARIALS.

Podran ser objecte de premi qualsevol iniciativa empresarial vinculada a els eixos prio-
ritats d’actuació del Consell Industrial, i que s’hagin portat a terme en els darrers anys, 
per empreses i/o associacions empresarials del territori.

Correspondrà al Plenari del Consell Industrial proposar al Ple de l’Ajuntament 
l’atorgament dels premis i la creació de  categories específiques.
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Documents analitzats en la fase de diagnosi

■ Catalunya: 10 pols de competitivitat. Generalitat de Catalunya – 2010.
■ Acords de govern. Departament de la presidència. Direcció general de comunicació 
del govern. – 2010.
■ Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5214 . 5555 – 28.1.2010. Dispo-
sicions. Departament d’innovació, Universitats i Empresa DECRET 8/2010, de 26 de 
gener, del CONSELL DE POLÍTICA INDUSTRIAL DE CATALUNYA. 
■ DOGC 55036 C 5417 – 9.7.2009 DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA LLEI 
9/2009, del 30 de juny, de política industrial, crea el Consell de Política Industrial de 
Catalunya.
■ Elaboració del pla de llançament i promoció del pae “sector circuit UP5”. Parets del 
Vallès 2011. Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació – 
Mentor.
■ Informe territorial de la província de Barcelona 2012. Equip tècnic OTEDE - Diputa-
ció de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació i Gabinet d’estudis 
Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona.
■ Pla estratègic: Parets, com tu el vols 2010-2015.
■ Reglaments de participació en diferents àrees de l’Ajuntament de Parets del Vallès.
■ Web oficial de l’Ajuntament de Parets del Vallès.
■ Web UPIC i dades de PAEs i oferta de sòl.
■ Declaració per a una gestió compartida al Baix Vallès (impulsada entre 10 municipis 
de la comarca).
■ Declaració dels ajuntaments per al desenvolupament econòmic i l’ocupació  B-30.
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