Diagnosi estratègica del
Vallès Oriental
Grup de Treball Política industrial, polígons i R+D+i
14 de febrer de 2018, Centre de Recursos Empresarials La Marineta,
Parets del Vallès

1
PROGRAMA:
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Programa
9.00 Recepció participants
9:05 Benvinguda
9.10h Contextualització dels elements crítics a partir de dades
socioeconòmiques (Actíva Prospect)
9.25h Breu presentació dels assistents
9.30h Identificació factors crítics / temes clau 45” en relació
a:
•

Activitat i recursos (DAFO)

•

Ocupació i formació pel treball en el sector (Arbre de
problemes)

10.15h Presentació dels factors crítics i causes
10.45h Resum per part del dinamitzador i torn obert de
paraules
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La implicació dels agents del territori està prevista a diferents nivells:

Agents del territori lligats al
desplegament de polítiques d’ocupació
i formació pel treball, que participaran
en uns tallers per a identificar les
principals problemàtiques i reptes.

Agents del territori lligats al
desplegament de polítiques de suport
a l’empresa, les infraestructures i el
desenvolupament local, que
participaran en uns tallers per a
identificar els principals actius,
potencialitats i condicionants de la
competitivitat territorial.

Grups d’experts, que participaran en
una sessió de treball. Formada per
persones vinculades al coneixement, la
planificació o la gestió de polítiques DEL
a la comarca i altres de la província que
puguin aportar-hi valor.
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Implicació
dels agents
del territori
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Fase 1. Establir document
marc de pre-diagnosi.
Recopilació de la
documentació prèvia i la
informació existent
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• Oct-Des

Cronograma

Fase 2. Identificar agents
clau del procés de reflexió

• Nov-Des

Fase 3. Conèixer el
posicionament i visió dels
agents clau

• Gen-Feb

Fase 4. Grup de discussió
d'experts

• Mar

Fase 5. Tractament de la
informació qualitativa,
anàlisi i redacció d’un
document de diagnosi
preliminar

• Abr-Mai

Fase 6. Sessió de treball
participativa entre els
agents del procés de
reflexió i redacció final
del document de Diagnosi
Estratègica
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Grups de treball o Comissions proposades
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Medi ambient, sostenibilitat i energia

Grups de
treball o
Comissions

( es tractarà de forma transversal)

GT1
Ocupació i
formació pel
treball
17.01.2018

GT2
Política
industrial,
polígons i
R+D+i

14.02.2018

GT4

GT3
Infraestructures i
serveis de
mobilitat,
activitats de
transport i
logística

Turisme,
Espais
naturals,
Comerç,
Gastronomia
i productes
de la terra

24.01.2018

07.02.2018

GT5
Salut i serveis
a les
persones
31.01.2018
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RESULTATS PRELIMINARS
IDEES-FORÇA
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Bona posició geoestratègica vers els mercats i
en relació als principals eixos de transport de
mercaderies
• Situació geogràfica privilegiada a l’entorn metropolità de
Barcelona, el principal mercat de Catalunya: respecte el conjunt
del mercat català, és la 4a comarca amb una distància mitjana
menor per darrera del Barcelonès, Baix Llobregat i el Vallès
Occidental
• presenta externalitats positives pel que fa al mercat europeu,
peninsular i regional ja que l’autopista AP-7 que connecta amb
aquests mercats travessa la comarca d’un extrem a l’altre, sent
una localització idònia per aquelles activitats productives
orientades a aquests mercats
• Confluència dels tres principals corredors industrials de la RMB:
l’AP-7/B-30, la C-17 i la C-59
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Bona dotació d’infraestructures viàries, tot i que la
connexió amb les principals infraestructures logístiques
li resta competitivitat respecte altres localitzacions dins
l’àmbit metropolità
• En relació al mercat no europeu, menor proximitat a les
infraestructures logístiques que abasten aquests mercats: ports i
aeroports.
• el fet d’haver de rodejar la ciutat de Barcelona per tal d’accedir-hi
des de la comarca resta competitivitat respecte altres
localitzacions
• necessitat de millorar les connexions ferroviàries amb
connexions directes entre les zones industrials i els ports de
càrrega. Aquesta situació es preveu que millori en el futur, quan
es posi en marxa l’estació intermodal de mercaderies de La
Llagosta. Infraestructura que es considera estratègica pel
desenvolupament econòmic de la comarca
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Bona dotació d’infraestructures vinculades a l’activitat
de transport i la logística de mercaderies
• El CIM Vallès de Santa Perpètua amb 36,7ha. és l’únic polígon
logístic del Vallès Oriental i Occidental
• Santa Perpètua i La Llagosta preveuen crear un nou pol logístic
de 66ha. mitjançant el Pla Director Urbanístic Eix Riera Caldes
Sud (2017)
Mapa 1. PDU Eix Riera de Caldes Sud
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Reclamacions territorials canalitzades Àmbit B30 i Xarxa C17
en relació al transport de mercaderies
Xarxa viària
• Congestió de la C17: millores, en especial en les zones sud,
ampliació amb tercer carril partir de La Garriga i variant
entre Granollers i Mollet del Vallès
• Túnel de Montcada

Xarxa ferroviària
• Corredor mediterrani i connexió amb el Port
• Connexió ample UIC La Llagosta sortida mercaderies a
Europa
• Promoure el transport de mercaderies per ferrocarril
Granollers-Tarragona (massa crítica gran tonatge)
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La mobilitat és eminentment intermunicipal i es realitza en
transport privat
• La major part de la població ocupada treballa a la comarca, pel
que hi ha una dependència important de l’oferta de transport
públic intermunicipal (els fluxos al Barcelonès o Vallès Occidental
son del 10-12% cadascun)
• Vora el 70% de la població ocupada utilitza el vehicle privat i
només el 16,7% utilitza transport públic (està per darrera de l’ús
a les comarques veïnes)
• En termes comparatius hi ha una menor accessibilitat al
transport públic ferroviari
• L’autobús és el principal mitja de transport públic (56,4%) per
davant del tren 32,8%).
L’accessibilitat amb transport públic als polígons és menor que
a les comarques veïnes
• La situació d’accessibilitat és molt més bona als PAE del
Barcelonès, Baix Llobregat i Vallès Occidental
• Un 35% de la superfície dels PAE de la comarca té accessibilitat
deficient o millorable
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És la 3a comarca de la demarcació en dotació d’espais
industrials, tot i que una bona part de l’oferta es
presenta molt fragmentada
• Amb 156 polígons industrials i gairebé 3 mil hectàrees
• Se situa per darrera del Vallès Occidental i el Baix Llobregat amb
5 mil i 4 mil hectàrees respectivament, però gairebé duplica les
del Bages i triplica l’oferta de l’Alt Penedès, Osona, Maresme i
Anoia.
• En termes relatius, és una de les comarques amb major oferta
de sòl industrial per habitant
• 34 dels 39 municipis de la comarca disposen de polígon
• Respecte als PAE del Vallès Occ., Baix Ll. i Barcelonès, els de la
comarca són de menor dimensió (18,8 ha. de mitjana)
• L’excessiva atomització d’aquests espais i les delimitacions
administratives dificulten la provisió serveis
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L’economia comarcal és molt diversificada i al mateix
temps presenta especialitzacions importants
• És l’economia comarcal més diversificada de Catalunya, la 4a en
termes de PIB
• Presenta especialitzacions i concentracions sectorials i
territorials importants en les següents activitats:
1. La química i fabricació de plàstics, amb més de 10 mil llocs de
treball i més de 300 establiments
2. El Metall amb gairebé 6 mil llocs de treball i més de 600
establiments
3. El Transport i la logística amb gairebé 6 mil llocs de treball i més de
700 establiments
4. La Fab. de components i accessoris del motor amb més de 4 mil
llocs de treball i més de 100 establiments
5. La Ind. farmacèutica amb més de 2 mil llocs de treball.

6. La Fab. de mobles amb gairebé 1500 llocs de treball
7. La Fab. de components elèctrics i electrònics amb 1500 llocs de
treball
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Respecte les comarques de la RMB presenta un menor
desenvolupament dels serveis de suport a la producció i
desplegament de les infraestructures de
telecomunicacions i cientificotecnològiques
• Menor desenvolupament dels serveis TIC, serveis financers,
serveis formatius i de serveis empresarials avançats: consultoria
empresarial, jurídics, publicitat, màrqueting, enginyeries, disseny,
assajos tècnics, etc.
• És la única comarca de la regió metropolitana que no té oferta
pròpia d’estudis superiors: tot just s’ha impulsat el nou campus
universitari a Granollers, com a subseu de la Universitat de Vic,
que acull dos graus, el d’Administració i direcció d’empreses i el
grau d’Enginyeria de l’automoció
• Tan sols disposa d’una infraestructura cientificotecnològica en
l’àmbit industrial (iniciativa privada): INKEMIA
• Menor desplegament de la fibra òptica que les comarques amb
les que competeix Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat
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El teixit empresarial de la comarca és un dels
que més innova de Catalunya
• És la 3a comarca amb major nombre de sol·licituds de patents
per habitant de Catalunya
• Disposa d’un gruix important d’empreses de mida gran i mitjana,
que són empreses obertes a la competència i amb estructura i
economies d’escala suficients per innovar
• El teixit empresarial està més centrat en les innovacions de
producte i procés, més que en la diferenciació de producte i en el
disseny (comercialització)
• El sector tecnològic més important en relació a les proteccions
de les innovacions és el de l’Enginyeria mecànica (transport i la
logística), a diferencia del conjunt de Catalunya on la Química
ocupa el primer lloc. També destaca en altres àmbits com
l’Enginyeria civil i el Mobiliari, jocs, etc. Relacionat amb el sector
farmacèutic i de l’alimentació destaca en la Química el camp dels
productes orgànics elaborats.
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En l’àmbit de l’ocupació , la industria se situa en un context de
cada cop major escassetat de la mà d’obra
• La taxa d’atur se situa en l’11,9%, s’ha reduït gairebé a la meitat
en 3 anys. En algunes zones de la comarca és inferior al 10%.
• Els estocs de mà d’obra a la indústria i en les activitats de
transport i emmagatzematge són molt baixos (l’atur sectorial
representa <10% dels llocs de treball)

• Envelliment de la força de treball: no hi ha reemplaçament
generacional i hi ha escassetat d’oferta de treballadors joves i els
excedents se situen en els treballadors sèniors de baixa
qualificació, que són els que conformen el perfil dels aturats
Des del 2014 la indústria crea ocupació - reindustrialització
• La indústria comarcal crea ocupació a ritmes superiors al del
conjunt de Catalunya i a xifres gairebé del 5% interanual
• Alguns sectors com la indústria farmacèutica, la química-plàstic i
la fab. de maquinària i equips mecànics ja registren major
ocupació que abans de la crisi
• Només els sectors més vinculats a la construcció no es
recuperen: fab. de mobles i fab. minerals no metàl·lics (ciment,
pedra, ceràmica, etc.)
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En general presenta una oferta de formació professional inicial
amb força vocació industrial i un important seguiment per part
dels joves de la FP, tot i que hi ha alguns àmbits on no hi ha
oferta o és insuficient
• El nombre d’alumnes matriculats en famílies industrials és
superior al del conjunt de Catalunya
• No hi ha oferta en les famílies d'Indústries alimentàries, Arts
gràfiques i Tèxtil, confecció i pell
• En la família de la Química hi ha un desajust important entre la
demanda social i l’oferta de places de la comarca (més de 100
places), principalment en els cicles relacionats amb la ind.
farmacèutica, on no hi ha oferta
En l’àmbit de la formació ocupacional i continua l’oferta de
certificats de professional es limita a les TIC i a la Química
(Escola Sant Gervasi)

Hi ha un desajust important en la formació universitària
• El % d’universitaris és gairebé 7 punts inferior al de la
demarcació
• La taxa de seguiment dels estudis universitaris és també inferior,
sobretot en relació als estudis de ciències i tecnologia
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DINÀMICA: DAFO i ARBRE DE PROBLEMES
Passos:

1r Agrupar-vos en grups heterogenis de 4-5 persones (públicprivat)
2n Identificació dels reptes principals en relació als dos àmbits
plantejats i descriure’ls breument

•

Activitat i recursos (DAFO)

•

Ocupació i formació pel treball en el sector (Arbre de
problemes)

Temps: 30” i 15” respectivament
El dinamitzador anirà passant pels grups per si hi ha cap dubte.
3r Presentació en plenari dels elements destacats per part d’un
portaveu

Temps: 30” (5 minuts per grup)
4t Resum i torn obert de paraules per tal de valorar el grau
d’acord sobre els temes reflectits (si dóna temps)
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ACTIVITAT I RECURSOS: DAFO
1. Escolliu un portaveu
2. Valoreu seqüencialment els següents aspectes (emmarcat en l’àmbit
temàtic de la sessió):
a) Des de la perspectiva industrial, quins són els principals actius de la comarca (els que donen
rellevància a la zona)? Quins creus que estan poc valoritzats?
b) Quines tendències o canvis socials poden influir positivament o negativament en l’activitat
industrial i l’ocupació?
c) Quines infraestructures o serveis incideixen negativament o positivament en l’activitat
industrial?
d) En quines especialitats som o podríem ser líders com a territori?
e) Quines tecnologies són necessàries i com estem posicionats?
f) Quines activitats són emergents o creieu que tenen futur? (tingueu en consideració el que
hagueu dit abans)
g) El model de gestió i governança de les polítiques industrials és l’adequat a la realitat
territorial?

3. Aneu prioritzant els que són més rellevants de tots els que heu parlat.
4. Anoteu els 2 ó 3 més clau per cadascun dels dos blocs: bloc 1
Debilitats i amenaces i bloc 2 Fortaleses i Oportunitats.
EVITEU DONAR PROPOSTES DE SOLUCIONS, ESTEM EN LA FASE DE
DIAGNOSI
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OCUPACIÓ I FORMACIÓ PER AL TREBALL: ARBRE DE
PROBLEMES
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Dinàmica
1. Aportació lliure d’idees, participeu tots, sense autocensurar-vos
2. Classificació de les idees. Un cop hi ha forces idees agrupeu-les en
categories
3. Selecció de les idees: Separar el gra de la palla.
4. Presa de decisió: Seleccionar les idees per les que finalment
apostarem. Establir quins són els problemes centrals que ens afecten.
5. Definir els efectes més importants del problema per tal d’analitzar i
verificar la seva importància.

6. Anoteu les causes dels 2-3 problemes identificats

Moltes gràcies
David Moreno Lobera
d.moreno@activaprospect.cat

Centre d’Empreses de Noves Tecnologies
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès
Tel. +34 935 820 177
www.activaprospect.cat
Seguiu-nos a Facebook, twitter i Linkedin

