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LÍNIA 1: Activació d’un grup de treball de crisi econòmica 

Accions realitzades: 
- Contractació de la consultora que gestiona la secretaria tècnica: inici en data 

desembre 2020. 
 

- El Servei Turisme s’ha reunit amb els agents d’Hostaleria i Turisme: s’han fet 11 
reunions amb els agents públics, 6 reunions de plenari tècnic, 9 reunions amb els 
agents del sector privat. S’han recollit les necessitats i, aquestes, s’han incorporat al 
Pla d’Acció Anual de Turisme, aprovat per Diputació de Barcelona. 

- El Grup de Treball es va tancar amb l’acord del Pla. 
 

LÍNIA 2: Reforç de l’Obsevatori-Centre d’Estudis 

Accions realitzades: 
- De forma periòdica: 

• Actualització i seguiment de les dades del mercat de treball. 

• Traspàs de les dades als agents de la comarca. 

- Elaborat el qüestionari per a la valoració dels productes. 

- Aprovat per la Comissió Executiva la realització de l’informe de conjuntura. 

- Mapatge de la situació que ens deixa el postCovid empresarial. 
 

Accions pendents: 
- Publicació del nou informe de conjuntura. 

 
LÍNIA 3: Posar a disposició dels ens locals recursos tècnics 

Accions realitzades: 
- Contractació de les tècniques del Pla de reactivació econòmica i social, i renovació de l’AODL. 

- Polígons: s’ha publicat la web de polígons i s’està treballant en un projecte d’economia 
circular. 

- Formació/ocupació: 

• S’ha creat el Grup de Treball d’empresa i s’està dinamitzant. 

• S’ha iniciat el diàleg per la creació Consell Comarcal de la FP i l’Ocupació. 

• S’han creat 2 mapes on es recull l’oferta formativa (producte). 

• S’està col·laborant amb la Xarxa Transició Escola -Treball i Fira Guia’t. 

• S’ha fet una xerrada sobre Economia Circular i Economia Social i Solidària des de 
Turisme. 
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- Constituir el Consell Comarcal de la FP i l’Ocupació com a palanca de canvi dels 
objectius marcats en  aquesta línia. 

 
Accions pendents: 

- Projecte Formació Bonificada. 

- Altres accions del Grup d’Empresa: 

• Crear un espai virtual destinat a projectes d’emprenedoria 

• Accions de suport per l’enfortiment del teixit cultural com a motor econòmic. 
 

LÍNIA 4: Creació d’un grup de treball per a la interlocució 
amb les entitats bancàries 

Accions realitzades: 
- Microcrèdits: 

• Nombre d’empreses que han demanat informació: al voltant de 30 empreses. 

• Prorrogada la línia Covid fins a 30/06/2021. 
 

LÍNIA 5: Analitzar accions que permetin la situació dels sectors 
de cura a les persones 

Accions realitzades: 
- Projecte QualifíSAD, destinat a assessorar a les persones que vulguin treballar en aquest 

àmbit per a l’obtenció de la titulació que els permeti treballar amb contracte. 

- Realitzar un catàleg actualitzat de les empreses dedicades a l’atenció de les persones a la 
comarca. 

 

Accions pendents: 
- Plantejar un servei de SAD comarcal sota control públic, total o parcial, amb 

concertació dins el teixit         empresarial de l’Economia Social i Solidària. 
 

LÍNIA 6: Impulsar circuits curts de comercialització, 
producció, abastament i serveis de proximitat 

Accions realitzades: 
- S’han fet 2 networkings: entre productors i comerciants i productors i restauradors. 

- S’ha creat un mapa geolocalitzat dels productors. 

- Microcrèdits: s’ha informat als productors locals. 

- Marketplace: Nombre total d’empreses inscrites: 306. Pròximament, s’elaborarà el nou visor. 
 

 



5 
 

 
 
Accions pendents: 

- Col·laborar amb el servei d'habitatge del Consell Comarcal per treballar en l'àmbit dels 
lloguers dels locals comercials. 

- Actualització catàleg de productors (pendent finançament 2021). 

- Crear un mapa geolocalitzat dels comerços. 

 

LÍNIA 7: Treballar des del servei de Turisme del CCVO en el 
posicionament de la comarca com a destí turístic 

Accions realitzades: 
- S’han elaborat uns mapes on localitzar els establiments oberts i repartiment a domicili. 

- S’està treballant en el Vallès Ciclable. 

- S’han fet campanyes de comunicació amb les empreses d’altres sectors perquè col·laborin 
en “consumir  comarca”. 

- S’està treballant en el Sistema Europeu d’indicadors turístics (ETIS). 
 

LÍNIA 8: Reforçar la perspectiva de gènere en l’àmbit laboral 

Accions realitzades: 
- Ocupació: 

• Plans d’ocupació: 

 Programa Treball i Formació: De cada línia de treball, el 50% de les persones 
contractades han de ser dones excepte, la línia DONA que totes les persones 
contractades han de ser dona. 

 S’han contractat 33 persones de les quals 29 són dones. 

 A la incorporació del personal, es fa formació sobre igualtat de gènere. 

- Observatori: 

• Publicacions  Dona i mercat de treball, Estadística Judicial sobre violència 
masclista, infografia  8M, publicació de dades per sexe i edat. 

- Estudis de resposta el Pla de reactivació: 

• Estudi bretxa digital a les empreses i estudi del metall: Als dos estudis s’ha 
incorporat la  perspectiva de gènere. 
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LÍNIA 9: Esforç per reduir els terminis de pagament de factures a 
proveïdors 

Accions realitzades: 
- Cerca d’informació sobre la Finestreta Única Empresarial per a poder proporcionar-la a les 

empreses. 
 

Accions pendents: 
- Promoure la reducció de terminis de pagament de factures a proveïdors. 

 

LÍNIA 10: Vinculació dels serveis que es duguin a terme des la 
comarca amb l’agenda 2030 i els ODS 

Accions realitzades: 
- Diagnosi i alineament de les accions del CCVO amb relació als objectius ODS. 

- Creació grup impulsor ODS Consell Comarcal. 
 

Accions pendents: 
- Treballar per establir una metodologia per a traslladar la diagnosi del CCVO amb 

relació als ODS a la resta de municipis de la comarca. 
 

LÍNIA 11: Acompanyar a les empreses a fer un salt a l’àmbit 
digital i suport per reduir bretxa digital de treballadors i 
treballadores 

Accions realitzades: 
- S’ha posat en marxa un projecte per a la digitalització dels SLO (demanat 

finançament catàleg      Diputació). 

- S’ha creat un mapa conceptual des del Grup de Treball d’Empresa on es recullen les noves 
oportunitats 
del mercat de treball. 

- S’ha realitzat l’estudi sobre bretxa digital. 

- Inici del projecte Treball, talent i tecnologia centrat en la cadena de valor de l'alimentació. 
 

Accions pendents: 
- Seguir afavorint debats sobre la sostenibilitat financera 
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LÍNIA 12: Definir estratègies de treball per dur a 
terme accions concretes per a la indústria 

Accions realitzades: 
- Projecte d’harmonització d’impostos des de PAE. 

- Infografia de recull d’ajuts i subvencions a empreses. 

- Preparació del projecte provinent d'un fons de prestació de millora del sector de 
l'automoció, de la     Diputació de Barcelona. 

 

Accions pendents: 
- Facilitar les licitacions públiques a autònoms i pimes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


