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1. DIRECCIÓ 
 

1.1 ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 

1.1.1 DIRECCIÓ POLÍTICA I TÈCNICA 

 
Eduard Navarro , regidor de Treball i Empresa 
Josep Maria Matencio, Gerent de Promoció Econòmica de Sabadell S.L 
 

1.1.2 ORGANIGRAMA 

 

 
 
 
 

1.1.3 RECURSOS HUMANS 

 
PERSONAL A DATA 31/12/18  
Personal indefinit PES S:L 56 
Personal temporal PES S.L 177 
Personal funcionari de l’Ajuntament 20 
Total  333 
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1.1.4 FORMACIÓ DEL PERSONAL 

 
Durant l’any 2018 han finalitzat els treballs de descripció i avaluació de llocs de treball 

de la societat, derivats del compromís de la direcció amb el Comitè d’Empresa. S’han 

realitzat 104 accions formatives per al personal, amb 888 participants en total i 5.938 

hores de formació. La formació impartida corresponent a la prevenció de riscos 

laborals ha estat de 2.434 hores en total. 

 
 
 

1.2  RECURSOS ECONÒMICS 
 

1.2.1. Estructura del pressupost de despeses liquidat per capítols 
 
 2018 

Obl. Rec. 
Capítol I 811.177,79 
Capítol II 316.888,29 
Capítol IV 10.262.911,54 
Total Servei 11.390.977,62 
 
 
1.2.2. Estructura del pressupost d’ingressos liquidat per capítols 
 
 2018 

DR’s 
Capítol III 933,18 
Capítol IV 5.938.540,13 
Total Servei 5.939.473,31 

 
 

1.2.3. Percentatge d’ingressos externs en relació amb les despeses totals 
 
 2018 
Ingressos externs servei 5.943.487,31 
Total despeses liquidades 11.514.113,14 
% finançament extern 51,62% 

 
 

1.2.4. Pressupostos ordinaris de despeses i d’ingressos liquidats 
 
 2018 
Despeses (Obl. Rec) 11.390.977,62 
Ingressos  (DR’s) 5.939.473,31 
 
 
1.2.5. Estructura del pressupost de despeses liquidat per programes 
 
 2018 
Programa 2411A 8.254.505,43 
Programa 2410A 1.565.547,82 

Programa 4330A 1.028.771,77 
Programa 4311B 448.006,08 
Programa 3420C 217.282,04 
Total Servei 11.514.113,14 
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1.2.6. Pressupost ordinari Servei / Ajuntament 
 
 2018 
Pressupost Ajuntament 183.978.509,89 
Pressupost servei 11.390.977,62 
% Servei / Ajuntament 6,19% 
 
 
1.2.7. Pressupost ordinari  Servei / habitant 
 
 2018 
Habitants 211.838 
Pressupost servei 11.390.977,62 
P. Servei / habitant 53,77 
 

 
1.2.8. Pressupost liquidat d’inversions per capítols 
 
 2018 
Capítol VI 41.007,05 
Capítol VII 82.128,47 
Total P. Inversions 123.135,52 
 

 

1.3  RECURSOS INFRAESTRUCTURALS. EQUIPAMENTS ADSCRITS 
 
Equipaments vinculats a la gestió de Treball i Empresa i/o Promoció Econòmica de 
Sabadell S.L 
 

1. Vapor Llonch 
Ctra. de Barcelona, 208 bis 08205 Sabadell 
 

2. Centre de Formació Cal Molins 
C. dels Calders, 32 08203 Sabadell 
 

3. Centre de Promoció Empresarial 
C. de les Tres Creus, 236 08203 Sabadell 
 

4. Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta 
Av. de Can Bordoll, 119, Polígon Industrial Can Roqueta, 08202 Sabadell 
 

5. Fira Sabadell 
C. de les Tres Creus, 202, 08203 Sabadell 
 

6. Pista Coberta d’Atletisme 
Camí de Can Quadres, 190, 08203 Sabadell 
 

7. Parc Central del Vallès 
C. de Ramon Albó, 1, 08204, Sabadell 
       

8. Aparcament annex a Fira  
C. Alguersuari i Pascual, 161    

 
       9. Edifici Cervantes 
           C. Ferran Casablancas, 140 
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1.4  GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
 
 

1.4.1. Nombre d’expedients tramitats o finalitzats (que impliquen una resolució) 
 
 2018 
Servei 143 
Ajuntament 15.650 
% Servei / Ajuntament 0,9 % 
 
 
 
1.4.2 Nombre d’expedients iniciats (que impliquen una resolució) 
 
 2018 
Servei 0 
Ajuntament 5.292 
% Servei / Ajuntament 0 % 
 
 
1.4.3 Altres documents tramitats (que no acaben en una resolució) 
 
 2018 
Servei 0 
Ajuntament 14.923 
% Servei / Ajuntament 0 % 

 
 

1.4.4 Nombre de decrets 
 
 2018 
Regidor 90 
Tinent d’alcalde 6 
Alcalde 11 
Total 107 

 
 

1.4.5 Comissió Municipal Informativa: punts a l’ordre del dia generats pel Servei 
 
 2018 
Junta de Govern 35 
Ple 1 
Decrets 0 
Punts informatius 2 
Total Servei 38 
 
 
1.4.6 Junta de Govern Local i Ple Municipal: nombre de dictàmens 
 
 2018 
Junta de Govern 35 
Ple 1 
Total Servei 36 
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1.4.7 Nombre de reunions de coordinació d’àrea 
 
 2018 
Coordinació d’àrea 20 
 
 

1.5  COMUNICACIÓ 
 
 
1.5.1   Notes i rodes de premsa 
 
 2018 
Notes de premsa 45 
Rodes de premsa 5 
Total Servei 50 
 
Aquestes dades es basen en les notes de premsa publicades al web vaporllonch.cat.  No inclou 
referències a Fira Sabadell http://www.vaporllonch.cat/inici/noticies/notes-de-premsa/2018 
 
 
1.5.2 Notes i rodes de premsa. Distribució per programes (2018) 
 
 notes rodes 
Empresa 17 3 
Ocupació 4  
Formació 3  
Orientació i Intermediació Laboral 10  
Economia Social i Solidària (ESS) 7 2 
Observatori Econòmic Local (OEL) 2  
Altres 2  
Total Servei 45 5 
 
Aquestes dades es basen en les notes de premsa publicades al web vaporllonch.cat.  No inclou 
referències a Fira Sabadell http://www.vaporllonch.cat/inici/noticies/notes-de-premsa/2018 
 
 

1.6  INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I/O SECTORIAL 
 

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2018 (PAM) 

En finalitzar l’any 2018 s’ha tancat havent complert 47 dels 51 objectius fixats en el Pla 

d’Actuació Municipal (PAM). Això significa que el grau de compliment del PAM 2018 en 

la seva totalitat ha estat del 92,1% (complerts 100%). 

ESTRATÈGIA TERRITORIAL ÀMBIT CRIRC 

Un total de catorze municipis van segellar durant abril de 2017 una declaració conjunta 

per a la millora del desenvolupament econòmic del territori i la prestació de serveis 

ocupacionals i per a l’empresa. L’aliança pretén assolir una “Estratègia Territorial 

d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic” de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes, 
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d’acord amb el que preveu el desplegament de la llei 13/2015 d’Ordenació del Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). 

Les ciutats que subscriuen la declaració, presentada al Centre d’Empreses Industrials 

de Can Roqueta,  són:  Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Caldes de Montbui, 

Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, La Llagosta, Montcada i Reixac, Palau-

solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua 

de Mogoda i Sentmenat.  

Aquesta aliança es produeix ara en resposta al procés iniciat per la Generalitat de 

Catalunya pel desplegament de la nova llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 

Servei Públic d’Ocupació (SOC). 

CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I L’OCUPACIÓ ÀMBIT CRIRC 

El Consell de la Formació Professional i l’Ocupació de la Conca del Ripoll-Riera de 

Caldes (CRiRC) es manté com un espai supramunicipal i de col·laboració públic-

privada  creat per donar resposta a la necessitat de promoció i divulgació de l’FP, el 

desenvolupament d’una estratègia local d’orientació i d’ocupació i la vinculació efectiva 

del sistema formatiu i el productiu. 

PLA ESTRATÈGIC D’IMPULS DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 

Pla Estratègic d’impuls de l’Economia Social i Solidària a Sabadell 

 

1.7  INSTRUMENTS I ACCIONS PER LES POLÍTIQUES DE GÈNERE 
 

Durant 2017 es va constituir una nova comissió d’igualtat de Promoció Econòmica de 

Sabadell S.L  i es va acordar que el Pla intern d’Igualtat per al personal de PES passés 

a ser el de l’Ajuntament d’acord a l’adhesió al conveni de condicions de l’Ajuntament 

del personal de Promoció Econòmica de Sabadell S.L. Igualment durant 2018 es va fer 

el següent 

 

ACTUACIONS INTERNES 

Formació del personal en temàtiques vinculades amb la igualtat de gènere  

Commemoració del Dia Internacional de la Dona 2018 

 

ACTUACIONS EXTERNES 

Programa d’ocupació específic per a dones. Com a actuació per fomentar l’accés al 

mercat de treball de dones 
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Programa Metall Vallès. Accions per a la introducció d eles dones en el sector del 

metall 

Manteniment del servei de mainaderes i servei d’esplai com a mesura de conciliació de 

la vida familiar i laboral. 

 

FORMACIÓ ORGANITZA HORES ASSISTENTS
HORES X 

ASSISTENTS
INDICADORS AMB PRESPECTIVA DE GÈNERE SERVEI RRHH, FORMACIÓ I REGIDORIA DRETS CIVILS I GÉNERE 5 2 10
LLENGUATGE INCLUSIU AJUNTAMENT DE SABADELL 8 1 8
FORMACIO BASICA EN IGUALTAT D'OPORTUNITATS DE DONES I HOMES EN EL TREBALLGENERALITAT DE CATALUNYA 10 1 10

Totals FE 23 4 28

FORMACIÓ ORGANITZA HORES ASSISTENTS
HORES X 

ASSISTENTS

ENTITATS VÀLUA PELS DRETS DE LES DONES PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL 1 11 11
Totals FI 1 11 11
TOTALS 24 15 39  

 
 
 

1.8   ESPAIS TRANSVERSALS DE TAULES I CONSELLS 
 
 

1.8.1  Taules i òrgans de participació amb altres àrees, departaments i entitats 

 
Es mantenen col·laboracions estables amb diferents departaments de l’Ajuntament 

des de les diferents seccions que integren l’organigrama de Promoció Econòmica de 

Sabadell S.L. Educació, Sostenibilitat, Comunicació són només tres exemples de 

departaments/regidories amb les que es manté un treball transversal. Durant 2018 s’ha 

participat/ col·laborat també en aquest àmbits: Pla Local de la Infància i l’Adolescència; 

Taula de valoració d’adjudicació d’habitatge per a emergències econòmiques i socials 

de Sabadell. 

 

1.8.2 Col·laboracions estables amb organismes i institucions externes 

 
Les col·laboracions estables amb organismes i institucions externes es relacionen amb 

el llistat que es pot llegir a continuació. En paral·lel durant 2018 s’han de desenvolupat 

projectes amb la participació conjunta d’altres municipis i entitats, com per exemple és 

el cas de la tercera edició de Metall Vallès (Ajuntament de Castellar del Vallès, 

Ripollet, amb el suport d’altres entitats) o projectes amb ciutats europees però que 

tenen data de caducitat i per tant no s’ha fet inventari en considerar-se que no poden 

ser considerats com a estables 

 
ESTRATÈGIA TERRITORIAL ÀMBIT CRIRC 
 
CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I L’OCUPACIÓ 
 
PACTE INDUSTRIAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA   
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PACTE PER LA REINDUSTRIALITZACIÓ DEL VALLÈS OCCIDENTAL 
 
FUNDACIÓ INFORM 
Programa SEFED (Formació) 
 
PERFIL DE LA CIUTAT  
Xarxa d’Observatoris de l’Economia Local 
 
ACTE  
Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees 
 
XMESS 
Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària 
 
ATENEU COOPERATIU 
 
VÀLUA 
Plataforma d’entitats del Tercer Sector Social 
 
PLATAFORMA DE SALUT MENTAL DE SABADELL 
 
XARXA ONION 
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2. ACTUACIONS I ACTIVITATS REALITZADES 
 
 
Des de Treball i Empresa es registra el 2018 el seu màxim històric d’ingressos. S’ha 

incrementat l’aportació municipal i també els ingressos en concepte de subvencions 

arribant a 11.318.439,01€ gestionats, un 7,64% més que l’any passat. El 67% de 

l’activitat que l’empresa ha pogut desenvolupar en l’exercici 2018 ha estat possible 

gràcies a l’obtenció de subvencions provinents bàsicament de la Generalitat de 

Catalunya.  

 

En termes generals, Treball i Empresa manté durant 2018 una dinàmica similar a 

l’observada durant 2016 i 2017. En alguns casos hi ha modificacions que caldrà 

observar en anys successius si comporten un canvi de tendència. Per exemple, després 

de tres anys consecutius d’un descens moderat el 2018 s’observa un increment del 

número de persones usuàries ateses. La xifra total de persones ateses se situa 12.790, 

gairebé 2.000 persones ateses més que l’any anterior. Això representa un increment del 

15,29% entre 2018 i 2017. 

 

Però més enllà de les xifres d’activitat, l’any 2018 s’ha tancat havent complert 47 dels 

51 objectius fixats en el Pla d’Actuació Municipal (PAM). Això significa que el grau de 

compliment del PAM 2018 en la seva totalitat ha estat del 92,1% (complerts 100%).  

Alhora durat 2018 s’han consolidat  les bases que defineixen l’aliança de 14 municipis 

de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes (CRiRC) per crear una “Estratègia Territorial 

d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic” que respongui les necessitats concretes del 

territori i permeti guanyar en innovació, eficàcia i eficiència la utilització dels recursos 

públics que s’hi destinin. Des de Sabadell s’impulsa el projecte per assolir alhora una 

nova relació amb el Servei d’ocupació de Catalunya de més implicació, compromís i 

capacitat real de decisió. 

 

En formen part d’aquesta aliança els municipis de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, 

Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, La Llagosta, Montcada 

i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, 

Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat; els sindicats CCOO i UGT; la Cambra de 

Comerç de Sabadell, PIMEC, CIESC i el Centre Metal·lúrgic. 
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En relació a aquest tema també destaca l’avaluació de les Polítiques Actives d’Ocupació 

fetes en el marc de la definició de l’Estratègia Territorial. Els resultats obtinguts han de 

servir per millorar l’eficàcia de l’acció pública municipal, com coneixement útil per a la 

presa de decisions sobre la base d’evidència. 

 

ESTAT ACTUACIONS 

1R 

SEMESTRE % 

2N 

SEMESTRE % 

BALANÇ  

CONJUNT  % 

GRAU 

COMPLIMENT(*) 

Actuació finalitzada 13 25,5 34 89,5 47 92,1 92,1% 

Segons calendari previst 32 62,7 0 0% 0 0% 0% 

Lleu retard 3 5,9 0 0% 0 0% 0% 

Dificultats per complir 3 5,9 3 7,9 3 5,9 0% 

Es proposa supressió 0 0 1 2,6 1 2,0 0% 

51 100% 38 100% 51 100% 92,1% 

 

 
 
 
 

2.1  PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 

 
L'ECONOMIA: INNOVACIÓ I COOPERACIÓ 

Foment de l’ocupació de qualitat  
 

Objectiu 02.01.01 Elaborar i iniciar el desplegamen t d’un nou Pacte 
Local per a l’Ocupació  

 

 

 

Programa 02.01.01.01 Foment de l’ocupació (2410)  

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

02.01.01.01.01 Desenvolupar i concretar l’Estratègia 
Territorial d’ocupació i de 
Desenvolupament Econòmic de la Conca 
del Ripoll i la Riera de Caldes per guanyar 
en innovació, eficàcia i eficiència  

Promoció 
econòmica  

Supramunicipal  Desembre/2018  

02.01.01.01.02 Consolidar el Consell de la Formació 
Professional i l’Ocupació de la Conca del 
Ripoll i la Riera de Caldes  

Promoció 
econòmica  

Supramunicipal  Desembre/2018  

02.01.01.01.03 Estudiar estratègies per abordar la 
precarietat laboral i l’economia 
submergida  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Setembre/2018  
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Objectiu 02.01.02 Gestionar un pla la d’acció contr a l’atur i fomentar 
l’ocupació de qualitat 
 

02.01.02.01.01 Homologar, com a mínim, dues noves 
especialitats formatives de certificat de 
professionalitat dirigits a persones amb 
baix nivell de qualificació (3)  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Juny/2018  

 

 

 

Programa 02.01.02.02 Formació (2411)  

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

02.01.02.02.01 Establir un nou acord  amb el Gremi 
d’instal·ladors per crear un centre 
formatiu de referència a Catalunya sobre 
Energies Renovables i Eficiència 
Energètica a la Granja del Pas (Parc 
Central)  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Juny/2018  

02.01.02.02.02 Definir un nou plantejament formatiu i 
organitzatiu per a l’Escola d’Hostaleria  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Març/2018  

02.01.02.02.03 Estudiar i proposar les noves 
homologacions formatives per ampliar el 
ventall de formacions a impartir (inclou 
Granja del Pas i Escola d’Hostaleria)  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2018  

02.01.02.02.04 Coorganitzar la 2 edició de la Fira 
Apropa’t a l’FP  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Març/2018  

02.01.02.02.05 Aconseguir la homologació de dues 
noves especialitats de formació 
ocupacional pel SOC, de la família 
professional de vendes i màrqueting  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2018  

02.01.02.02.07 Renovar/Optimitzar el material tècnic de 
l’espai de formació digital via subvenció 
MENTOR 

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Març/2018  

 

 

Programa 02.01.02.03 Formació – Treball (2411)  

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

02.01.02.03.01 Posar en marxa un mòdul d’apropament 
professional a la ràdio per a joves en atur 
dins del projecte de formació i treball 
Casa d’Oficis “Sabadell en Xarxa”  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Juny/2018  

02.01.02.03.02 Posar en marxa accions de formació i 
treball adreçades específicament a dones 
víctimes de violènci a de gènere  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Març/2018  

Programa 02.01.02.01 Foment de l’ocupació (2410)  

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  
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02.01.02.03.03 Renovar i ampliar programes de formació 
i treball per tractar de manera 
diferenciada les persones amb dificultats 
de col·locació segons les seves 
necessitats com per exemple amb el 
programa  ENFEINA'T  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2018  

02.01.02.03.04 Donar un nou enfoc als programes de 
Treball als Barris (Districte 6 i Can 
Puiggener-Torre-Romeu-Can Roqueta- 
Poblenou) amb una figura tècnica que 
reculli i impulsi noves propostes 
d'actuacions  

Promoció 
econòmica  

Districte 6,  
Districte 2,  
Districte 7  

Desembre/2018  

02.01.02.03.05 Desenvolupar la figura de l’agent 
energètic per tal d’assessorar les 
persones residents en habitatges socials  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2018  

02.01.02.03.06 Enfeina't! Projecte per a la millora de 
l'ocupació dels joves. Esquitx (2)  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2018  

 

 

Programa 02.01.02.04 Intermediació (2411)  

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

02.01.02.04.01 Implementar nous apartats al web 
www.sabadelltreball.cat per difondre i 
promoure les bones practiques 
empresarials del territori en matèria 
d’ocupació  

Promoció 
econòmica  

Supramunicipal  Desembre/2018  

02.01.02.04.03 Desenvolupar l’Estratègia Local 
d’Orientació, començant pel mapeig dels 
punts d’orientació vocacional i/o laboral 
de la ciutat  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2018  

02.01.02.04.04 Dissenyar i editar una nova guia 
d’empreses col·laboradores pel foment 
de les vocacions industrials,  
tecnològiques i professionals vinculada a 
la 2a edició de la Mostra de la Formació 
Professional  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Març/2018  

02.01.02.04.05 Innovar el programa Coneixement 
d’Oficis adreçat a estudiants de 4art 
d’ESO incorporant accions de foment de 
les vocacions industrials i en concret 
d’indústria 4.0  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Juny/2018  

02.01.02.04.06 Participar en taules i/o plataformes sobre 
tractament de la salut mental per situar el 
servei d’integració laboral com a una 
peça clau en la recuperaci ó de la persona 
en tractament de salut mental  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2018  

02.01.02.04.07 Crear un nou butlletí on line d’informació 
dels serveis d’intermediació laboral 
adreçats a les empreses  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Juny/2018  

02.01.02.04.08 Desenvolupar un nou programa 
d’acompanyament a la inserció i suport 
ocupacional per a la inclusió social, 
anomenat  UBICAT  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2018  
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02.01.02.04.09 Desenvolupar el programa de suport i 
acompanyament a la planificació 
estratègica per a la definició de 
l’Estratègia Territorial d’Ocupació i 
Desenvolupament Econòmic de l'àmbit 
del CRIRC  

Promoció 
econòmica  

Supramunicipal  Desembre/2018  

02.01.02.04.10 Ampliar l’àmbit territorial als 14 municipis 
de l’àmbit de la Conca del Ripoll i la Riera 
de Caldes (CRiRC) per al programa 30 
Plus d’inserció de persones desocupades 
de 30 anys i més  

Promoció 
econòmica  

Supramunicipal  Desembre/2018  

 

 

 

Desenvolupament econòmic sostenible 

 

Objectiu 02.02.01 Promocionar el cooperativisme i l ’economia social i 
solidària  

 

Programa 02.02.01.01 Economia social i solidària (4 330) 

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

02.02.01.01.01 Desenvolupar les accions prioritàries 
previstes al Pla Estratègic d’impuls de 
l’Economia Social i Solidària a Sabadell 
per al 2018 

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2018  

02.02.01.01.02 Participar activament en el desplegament 
del pla de treball de la Xarxa de Municipis 
per l’Economia Social i Solidària, i 
desenvolupar les tasques pròpies de les 
Comissions tècniques  

Promoció 
econòmica  

Supramunicipal  Desembre/2018  

02.02.01.01.03 Suport i dinamització de la Plataforma 
“Vàlua” desenvolupant la jornada bianual 
"Empreses amb Vàlua" reforçant també la 
presència de la plataforma en mitjans de 
comunicació locals  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Novembre/2018  

02.02.01.01.04 Participar en el desenvolupament del 1è 
Postgrau d’ESS de la UAB  

Promoció 
econòmica  

Supramunicipal  Setembre/2018  

02.02.01.01.05 Desenvolupar les funcions pròpies que 
es deriven de la participació en  l’Ateneu 
Cooperatiu del  Vallès Occidental  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Octubre/2018  

02.02.01.01.06 Incorporar clàusules socials en els 
procediments de contractació pública 
municipal (3)  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Juny/2018  
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Objectiu 02.02.02 Fomentar els programes d’innovaci ó i empresa  
 

Programa 02.02.02.01 Emprenedoria (4330)  

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

02.02.02.01.01 Fomentar el programa Reempresa entre 
emprenedors per evitar el tancament de 
projectes empresarials que es poden 
traspassar. Accions de difusió i sessi ons 
informatives  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2018  

02.02.02.01.02 Incrementar la internacionalització de 
l'emprenedoria participant en un nou 
projecte/cicle del programa Erasmus 
Joves emprenedors  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2018  

02.02.02.01.03 Impulsar els nous espais d’incubació al 
viver industrial de Can Roqueta, signant 
convenis de col·laboració amb instituts i 
universitat  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2018  

02.02.02.01.04 Fomentar les vocacions d’emprenedoria 
a edats joves amb el programa de 
sensibilització a l’emprenedoria als 
instituts, escoles i universitats de la 
ciutat  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2018  

 

 

Programa 02.02.02.02 PIMES (4330)  

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

02.02.02.02.01 Endegar accions de networking entre 
empreses allotjades als vivers 
empresarials i empreses dels polígons  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2018  

02.02.02.02.02 Impulsar la xarxa de microempreses i 
autònoms del sector tèxtil, a través del 
programa Cooperatèxtil  

Promoció 
econòmica  

Supramunicipal  Desembre/2018  

 

 

Programa 02.02.02.03 Polígons d’activitat econòmica  (4330) 

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

02.02.02.03.01 Consolidar el projecte de simbiosi 
industrial per a l’impuls de l’economia 
verda i circular  

Promoció 
econòmica  

Supramunicipal  Desembre/2018  

02.02.02.03.02 Fomentar l’Associacionisme Empresarial 
i la col·laboració pública privada en la 
millora dels Polígons d’Activitat 
Econòmica (especialment a Can Roqueta 
i l’àmbit Sud -Oest i Gràcia)  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2018  

02.02.02.03.03 Analitzar i actualitzar l'estat i l'ocupació 
dels polígons de la ciutat per proposar 
mesures d'incentivació a la rehabilitació, 
recuperació i l'ocupació de naus 
industrials buides  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2018  
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02.02.02.03.04 Senyalitzar els polígons de la ciutat com 
a acció de promoció i atracció d’inversió. 
Inici amb la prova pilot de senyalització 
de Can Roqueta  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Juny/2018  

 

 

 

Programa 02.02.02.04 Foment de la innovació i trans ferència (4330)  

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

02.02.02.04.01 Impulsar accions d’innovació empresarial 
al territori vinculades a l’especialització 
intel·ligent en sistemes industrials  

Promoció 
econòmica  

Supramunicipal  Desembre/2018  

02.02.02.04.02 Posar en contacte agents d’innovació de 
l’entorn amb agents d’innovació de 
regions europees amb especialitzacions 
similars a la de Sabadell (RELOS)  

Promoció 
econòmica  

Supramunicipal  Desembre/2018  

02.02.02.04.03 Consolidar el fòrum de tecnologies i 
innovació,  desenvolupar  itineraris de 
transferència tecnològica a la petita i 
microempresa, i col·laborar estretament 
amb entitats de l'entorn  

Promoció 
econòmica  

Supramunicipal  Novembre/2018  

02.02.02.04.05 Posar en marxa algunes de les 
actuacions del Pla d’Especialització i 
competitivitat empresarial de Sabadell i 
entorn per afavorir l’atracció de projectes 
industrials i la competitivitat (3)  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Juliol/2018  

 

Objectiu 02.05.03 Rendibilitzar els grans equipamen ts de ciutat 
incorporant criteris de promoció exterior  

 

02.05.03.01.06 Elaborar una estratègia d’atracció per 
activitats i programes a la Fira Sabadell 
d’àmbit supramunicipal d’acord amb els 
elements estratègics de la política de 
promoció de la ciutat (3)  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2018  

Programa 02.05.03.01 Promoció de ciutat i Turisme ( 4320) 

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

02.05.03.01.01 Difondre un nou catàleg i web de Fira 
Sabadell  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Març/2018  

02.05.03.01.03 Posar en marxa de noves activitats firals 
coorganitzades des de Fira Sabadell  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Octubre/2018  

02.05.03.01.04 Commemorar el 10è aniversari de Fira 
Sabadell impulsant l’atracció de noves 
activitats a Fira Sabadell  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2018  

02.05.03.01.05 Desenvolupar un pla d’activitats en els 
diferents equipaments adscrits, en la línia 
del que determini la promoció de la ciutat 
(3) 

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Setembre/2018  
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02.05.03.01.07 Elaborar una estratègia d’atracció per 
activitats i programes a la Pista Coberta 
d’àmbit supramunicipal d’acord amb els 
elements estratègics de la política de 
promoció de la ciutat (3)  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2018  

 

 

 

2.2  ALTRES ACTUACIONS RELLEVANTS 
 

2.2.1 FORMACIÓ, ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ LABORAL 

 

Formació 

L’any 2018 es van atendre 2.583 persones per serveis vinculats a activitats formatives 

de les quals 942 van cursar algun tipus de formació. Es van realitzar 245 activitats 

formatives que van suposar un acumulat de 28.026 hores de formació. El grau de 

satisfacció de l’alumnat va ser del 91% i la mitjana d’inserció laboral de l’alumnat que 

va assistir a alguna activitat formativa va ser del 61% en els casos dels projectes  de 

formació professionalitzadora i del 36% en el casos de projectes sociolaborals. Alguns 

d’aquests indicadors mostren un tendència decreixent respecte els anys anteriors, tot i 

que hi ha indicadors que es mantenen o milloren com el cas del número de places de 

formació gestionada que va ser de 1.555. 

 

XIFRES MÉS DESTACADES DE FORMACIÓ  2016 2017 2018 

PERSONES ATESES 2.478 2.895 2.583 

PERSONES FORMADES 1.089 1.205 942 

PLACES DE FORMACIÓ GESTIONADES 1.732 1.540 1.555 

ACCIONS DE FORMACIÓ REALITZADES 314 358 245 

HORES DE  FORMACIÓ IMPARTIDES 28.347 36.553 28.026 

GRAU DE SATISFACCIÓ ALUMNAT (%) 92 91 91 

GRAU INSERCIÓ ALUMNAT PROJECTES F. PROFESSIONALITZADORA (%) 
54 62 

61 

GRAU INSERCIÓ ALUMNAT PROJECTES SOCIOLABORALS (%) 36 

 

Intermediació laboral  

Durant el 2018 un total de 7.245 persones han rebut  algun tipus d’actuació dels serveis 

d’orientació professional i intermediació laboral, un 10% més respecte l’any anterior. El 

46% ho han fet de forma presencial en accions d’orientació i acompanyament a la 

inserció i la resta s’ha registrat al portal d’ocupació www.sabadelltreball.cat. Pel que fa 
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al grau d’inserció dels programes desenvolupats, la mitjana és del 59% i s’incrementa 

quan es tracta de programes que inclouen un acompanyament a la inserció més intensiu. 

En aquest casos, el percentatge d’inserció pot arribar al 92%. Per a aconseguir que 

aquestes persones trobin feina, a més d’orientar-les i entrenar-les en la recerca de feina 

es cerca la col·laboració de les empreses pel foment de l’ocupació. Enguany han hagut 

2.249 col·laboracions, un 13% més que l’any anterior i s’han gestionat 1.420 ofertes de 

treball provinents de 721 empreses a les que s’han enviat més de 10.000 CV de 

persones aspirants que complien el perfil de les ofertes de treball. També s’han gestionat 

342 convenis d’estades d’aprenentatge pràctic en empreses per a millorar les 

competències tècniques de les persones que s’estan formant per a millorar la seva 

ocupabilitat. En total s’han analitzat 4.573 qüestionaris de satisfacció amb una valoració 

global del 90%. 

 

XIFRES MÉS DESTACADES   2016 2017 2018 

SERVEIS A LES PERSONES 

 PERSONES ATESES 6.674 6.551 7.245 

PERSONES PARTICIPANTS EN PROGRAMES PRESENCIALS 3.545 3.416 3.342 

GRAU DE SATISFACCIÓ PARTICIPANTS 89 90 90 

GRAU D'INSERCIÓ (%) 59 66 59 

SERVEIS A LES EMPRESES 

 OFERTES DE TREBALL GESTIONADES 1.262 1.427 1.420 

EMPRESES QUE POSEN OFERTES 596 705 721 

COL·LABORACIONS D'EMPRESES PEL FOMENT DE L'OCUPACIÓ 1.684 1.994 2.249 

GRAU DE COBERTURA DE LES OFERTES (%) 65 64 65 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES GESTIONATS 422 340 342 

 

 

2.2.2 PROGRAMES DE TREBALL PER L’OCUPACIÓ 

 

Una vegada més durant 2018 més de 1.500 persones s’han tornat a presentar als 

processos de selecció de Promoció Econòmica per optar a alguna de places dels 

programes d’ocupació que permeten als participants tenir un contracte laboral de 

l’administració pública per a realitzar obres i serveis per a la ciutat. L’activitat laboral 

de cada participant s’acostuma a combinar amb formació per proporcionar també els 

coneixements i les habilitats que capacitin professionalment cadascuna de les persones i 

possibiliti la seva inserció posterior en el mercat de  treball. En concret, l’any 2018 van 
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participar 339 persones en accions d’ocupació. Gràcies al treball de les persones 

contractades per aquest tipus de programes es van executar 647 obres a la ciutat i el grau 

de satisfacció de les accions realitzades es manté per sobre del 80%. Alguns d’aquests 

indicadors mostren un tendència decreixent respecte els anys anteriors, tot i que hi ha 

indicadors que es mantenen o milloren com el cas del grau d’inserció. És remarcable 

que la mitjana d’inserció en el mercat laboral ordinari de les persones participants en 

programes d’ocupació va ser del 44%. Aquesta xifra és el resultat del seguiment fet a 

posteriori del pas d’aquestes persones pels programes d’ocupació i és destacable pel 

perfil de les persones participants, algunes de les quals són persones aturades de llarga 

durada, majors de 45 anys o joves que mai abans d’un programa d’ocupació havien 

tingut una oportunitat laboral. 

 
XIFRES MÉS DESTACADES D'OCUPACIÓ  2016 2017 2018 

ASSISTENTS A PROCESSOS DE SELECCIÓ  1.937 1.906 1.684 

PERSONES PARTICIPANTS EN ACCIONS D'OCUPACIÓ 455 566 339 

OBRES REALITZADES PER A LA CIUTAT 870 822 647 

GRAU DE SATISFACCIÓ PARTICIPANTS (%) 83 84 84 

GRAU D'INSERCIÓ PARTICIPANTS (%) 56 41 44 

 

2.2.3 SUPORT A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES 

 

El nombre de persones usuàries del programa de creació d’empreses ha estat de 2.155 

persones, 40% més que l’any anterior. Alhora durant 2018 hi ha un increment 

considerable de la xifra d’empreses allotjades al espais municipals Centre de Promoció 

Empresarial i el Centre d’Empreses Industrials de can Roqueta, en concret augmenta un 

30% (76) respecte l’any anterior. Durant 2018 s’ha donat suport per a la constitució de 

102 empreses i s’han desenvolupat  750 assistències tècniques individuals.  

 
XIFRES MÉS DESTACADES SUPORT A LA CREACIÓ I CONSOLID ACIÓ  2016 2017 2018 

PERSONES ATESES 1.493 1.528 2.155 

ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES 994 865 750 

EMPRESES CONSTITUÏDES AMB SUPORT DE PE 141 109 102 

EMPRESES ALS ESPAIS D'ALLOTJAMENT 53 58 76 
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2.2.4 IMPULS DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 

 

En la línia de foment de l'economia social i solidària i les cooperatives, l’Ajuntament de 

Sabadell es va adherir l'any 2013 al programa Municipi Cooperatiu de foment del 

cooperativisme que lidera la Federació de Cooperatives de Catalunya i durant l'any 

2014 al programa ARACOOP de la Generalitat de Catalunya. Des d’aleshores s’han 

realitzat diferents accions de sensibilització, assessorament i formació sobre 

cooperativisme i altres iniciatives de l’ESS que s’han continuat durant el 2018.  

 

S’ha desplegat l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental, format per l’Ajuntament i 

Promoció Econòmica de Sabadell, cooperatives i el Consell Comarcal del Vallès 

Occidental. I s’ha impulsat la creació del 1r Postgrau d’Economia Social i Solidària al 

Campus de Sabadell de la Universitat Autònoma de Barcelona, junt al Teler Cooperatiu 

i la pròpia universitat.  

 

S’ha treballat amb l’Associació Xarxa de Municipis per la Economia Social i Solidaria 

–XMESS, i s’ha contribuït al seu desplegament. 

 

2.2.5 PROGRAMA DE REEMPRESA 

 

Sabadell disposa d’un Centre Reempresa dins de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i 

l’Autònom de l’Ajuntament de Sabadell ubicada al Vapor Llonch des de finals de 2012. 

En col·laboració amb la Diputació de Barcelona i la patronal Cecot, des de Sabadell  

s’ofereix assessorament tant a qui vol vendre la seva empresa com a les persones 

emprenedores disposades a donar-los-hi continuïtat. L’objectiu és, evitar el tancament 

d’empreses i donar noves oportunitats als reemprenedors que prefereixen continuar un 

projecte ja iniciat que funciona, evitant el tancament de negocis econòmicament viables 

i la destrucció d’ocupació a la ciutat. Es tracta de facilitar que nous emprenedors 

prenguin el testimoni en la gestió d’una companyia ja existent. Durant el 2018 Sabadell 

es manté com el principal Centre Reempresa de Barcelona en gestió de projectes de 

cessió d’empreses i casos d’èxits assolits. Mitjançant el programa Reempresa s’ha atès 

113 persones reemprenedores, un 10,7% més que 2017 amb l’objectiu d’evitar que  els 

negocis tanquessin intermediant per fer un traspàs efectiu. 
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2.2.6 PROGRAMA DE RESPONSABILITAT SOCIAL  

Aquest programa ja no existeix, i el suport a Vàlua ha quedat integrat en el Programa 

d’Economia Social i Solidària, que és el mateix que ha executat les accions d’impuls de 

l’ESS, 2.2.4 

 

Des de Treball i Empresa s’ha continuat amb l’exercici de la secretaria tècnica de 

Vàlua, la plataforma del Tercer Sector Social de Sabadell, donant suport tècnic al 

conjunt de la plataforma i a les seves entitats, fomentant la intercooperació entre les 

entitats i impulsant les accions de Sensibilització consensuades sobre igualtat 

d'oportunitats i no discriminació, inserció laboral de persones amb discapacitat i cohesió 

social.  

 

Durant 2018 s’ha celebrat la segona edició del dia “Empreses amb Vàlua”. Es tracta 

d’un acte de reconeixement públic d’un conjunt d’empreses per la seva col·laboració en 

el que s’atorga  el diploma “Empresa amb Vàlua”. Aquest és un guardó per a empreses 

compromeses amb Sabadell i amb la seva ciutadania, que es preocupa del benestar del 

seu entorn i que s’implica mitjançant la col·laboració amb les entitats de la Plataforma, 

de moltes maneres possibles, però principalment contractant persones en situació de 

vulnerabilitat o en risc d’exclusió social o comprant productes i contractant serveis a les 

entitats Vàlua. Alhora durant 2018 s’ha posat en marxa un nou web de la plataforma per 

acostar millor a la ciutadania la informació de Vàlua .  

 

2.2.7 POLÍTIQUES INDUSTRIALS 

Durant 2018 s’ha mantingut el treball d’actualització de les necessitats dels Polígons 

d’Activitat Econòmica de la ciutat (PAE) en col·laboració amb empreses i associacions 

dels polígons de la ciutat. En paral·lel, també s’ha aconseguit un ajut de la Diputació de 

Barcelona per executar un Pla Integral de modernització del polígon de Can Roqueta. El 

pressupost del projecte és de  2,2M€ i la Diputació  farà un aportació d’1,7M€. Un total 

de 385.250€ aniran a càrrec de l’Ajuntament de Sabadell i els 109.750 € restants els 

aportarà l’Associació d’Empreses i Propietaris del Polígon d’Activitat Econòmica de 

Can Roqueta de Sabadell (AEPCRO). El projecte s’executarà durant 2019 I 2020 i 

contempla un conjunt de millores amb actuacions concretes que suposaran un canvi 
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molt positiu de funcionament i imatge per al polígon i en general per l'atracció i retenció 

d'empreses en aquesta àrea. 

 

D’altra banda, l’any 2018 s’ha mantingut el projecte d’economia circular en marxa des 

de l’any 2014. Sabadell, juntament amb Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès, 

treballen conjuntament en la difusió i sensibilització del concepte de Simbiosi Industrial 

entre les empreses dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) i s'han aconseguit ja els 

primers casos d'aprofitament de residus d'unes empreses com a recursos per altres 

empreses. La Simbiosi Industrial respon principalment a la revalorització dels recursos 

sobrants d’una empresa per a que una altra ho aprofiti. És a dir, es tracta que les 

empreses cooperin entre elles i mitjançant l’intercanvi de restes de materials, energia o 

aigua etc. tothom pugui beneficiar-se. En l’àmbit de les polítiques industrials, durant 

2018 s’ha  continuat amb el treball de foment i suport per la consolidació de l'associació 

empresarial del polígon Gràcia–Sud-Oest i s’ha donat suport  l'associació creada a finals 

de 2017 a Can Roqueta (AEPCRO). L’associacionisme empresarial té un paper clau 

com a punt de partida o palanca per a la transformació dels entorns on es desenvolupen 

les activitats econòmiques.  

 

2.2.8 PLA D’INNOVACIÓ I CLÚSTERS 

Durant 2018 s’ha continuat treballant específicament en matèria d’Innovació amb els 

programes pilot d’acceleració per startups del municipi i itineraris de transferència 

tecnològica per petites i microempreses. S’ha fomentat l'acostament i la transferència 

tecnològica de les universitats i centres tecnològics i de recerca a les empreses del 

territori amb activitats com el Fòrum d’Innovació o la visita i reunions amb 

infraestructures tecnològiques que poden donar servei a aquestes empreses, malgrat la 

seva dimensió. També s’ha treballat amb els agents clau de l’entorn per dissenyar 

accions alineades amb l’especialització econòmica del territori: disseny aplicat a 

sistemes industrials. En aquest sentit, i complementant aquestes accions, s’ha mantingut 

el lideratge d’un programa europeu Interreg Europe sobre com s’especialitzen els 

territoris a nivell local en un entorn de polítiques regionals d’especialització intel·ligent 

del que en resultarà un pla d'acció a finals de 2019. A banda,  durant 2018 la 

determinació d’un pla operatiu consensuat pels ajuntaments de Sabadell, Barberà del 

Vallès, Sant Quirze del Vallès i Castellar del Vallès, la Fundació de Disseny Tèxtil 

(FUNDIT), la Fundació Parc Taulí i la Universitat Autònoma de Barcelona ha tingut la 
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seva recompensa. L’aposta conjunta d’aquest territori per marcar una estratègia de futur 

basada en el potencial de la zona respecte al disseny i la innovació en sistemes 

industrials ha estat considerada per la Generalitat de Catalunya com un projecte 

mereixedor del cofinançament del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. 

Això fa que el projecte “Vallès industrial: innovació i disseny de la indústria europea” , 

amb 3,7m€ de dotació, sigui un dels únics 4 Projectes d'Especialització i Competitivitat 

Territorial (PECT) de l'àmbit metropolità de Barcelona aprovats. L’aprovació s’ha 

efectuat durant 2018 i les actuacions es desenvoluparan entre 2019 i 2020. 

 

2.2.9 OBSERVATORI DE L’ECONOMIA LOCAL 

Des de l’Observatori de l’Economia Local s’han continuat elaborant les publicacions 

periòdiques de referència. Es van atendre 77 comandes d'informació entre internes i  

externes, de temàtiques molt diferents. Des de l’àmbit de la comunicació s’han 

mantingut i ampliat l’abast de les xarxes socials i s’han millorat les pàgines web 

generalistes o especialitzades dels diferents àmbits del Vapor Llonch, conscients de la 

importància d’una bona comunicació amb l’usuari dels serveis i amb el públic en 

general. 

 

2.2.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL 

L’empresa Promoció Econòmica de Sabadell S.L registra en 2018 el seu màxim històric 

d’ingressos per subvencions i aportació municipal arribant a 11.318.439,01 € gestionats, 

un 7,6% més que l’any passat. 

 

Des del Vapor Llonch, Centre de Formació Cal Molins, Centre de Promoció 

Empresarial i Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta vinculats a l’empresa 

municipal Promoció Econòmica de Sabadell S.L de l’Ajuntament de Sabadell es van 

atendre 11.702 persones l’any 2018. Després de tres anys consecutius d’un descens 

moderat el 2018 s’observa un increment del número de persones usuàries ateses. El 

nivell d’inserció de les persones usuàries del conjunt dels serveis que es presten se situa  

en el 50% i  aquesta xifra es dispara si es tracta de serveis  vinculats amb un treball 

intensiu de recerca de feina. Per tant, amb serveis més a mida i personalitzats els 

resultats d’èxits són més elevats. Aquests són alguns dels principals indicadors de 

l’Informe anual 2018 de Promoció Econòmica de Sabadell S.L. 
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Com a perfil de les persones ateses continua predominant aquelles en situació d’atur i 

amb un nivell de qualificació d’estudis primaris complerts/batxillerat elemental. D’altra 

banda, el grup d’edat més nombrós que sol·licita els nostres serveis es manté en la 

franja d’edat d’entre 25 i 44 anys, i alhora continua sent més intens l’augment del  grup 

d’edat major de 45 anys que sol·licita serveis respecte l’any anterior. D’altra banda, 

continua sent destacada la presència de joves menors de 25 anys. En concret en 

finalitzar el desembre de 2018 hi havia gairebé el triple de joves registrats (2.553) a 

Promoció Econòmica que a la llista d’atur de la ciutat (911). Per nacionalitat, el 80% del 

total de persones ateses tenen l’espanyola i a continuació el col·lectiu que més destaca 

es manté entre els països del Nord d’Àfrica, especialment del Marroc, i d’Amèrica 

Llatina. 

 

Pel que fa al lloc de residència, el 65% de les persones usuàries són de Sabadell. La 

resta provenen majoritàriament de municipis de l’entorn amb els quals es desenvolupen 

projectes conjunts. La distribució per districtes indica que les persones provinents del 

districte 1è és el grup més nombrós en quant a persones ateses donat que és el districte 

que més població agrupa de la ciutat. El segueix de prop el districte 6è, especialment del 

sector Creu de Barberà. Aquest fet  té una correlació amb el volum d’activitat que es 

desenvolupa la zona amb el projecte Treball als barris de la zona sud. 

 

 

 



 

26 

 

PERSONES ATESES       2015 2016 2017 2018 

PERSONES FÍSIQUES 10.406 10.234 10.046 11.702 

PERSONES JURÍDIQUES (EMPRESA  I AUTÒNOMS) 608 624 789 1.088 

TOTAL 

 

11.011 10.858 10.835 12.790 

 

PROCEDÈNCIA PERSONES ATESES   2016 % 2017 %  2018 % 

SABADELL 6.857 67 6.671 66 7.641 65 

FORA DE SABADELL 3.377 33 3.375 34 4.061 35 

TOTAL 

 

10.234 100 10.046 100 11.702 100 

 

EDAT   2016 HOME DONA 2017 HOME DONA 2018 HOME DONA 

FINS 25 ANYS 2.724 1.518 1.206 2.425 1.324 1.097 2.553 1.328 1.225 

DE 25 - 44 ANYS 4.745 2.119 2.626 4.397 1.907 2.490 5.068 2.079 2.989 

DE 45 I MÉS 2.765 1.503 1.262 3.224 1.511 1.713 4.081 1.924 2.157 

TOTAL 

 

10.234 5.140 5.094 10.046 4.714 5.274 11.702 5.331 6.371 

 

SITUACIÓ LABORAL USUAR IS/ES TOTALS 2016 2017 2018 

EN ATUR 6.425 5.508 6.632 

EN ACTIU 1.323 1.503 2.477 

ALTRES 1.215 1.416 1.273 

N/A 1.271 1.619 1.320 

TOTAL 10.234 10.046 11.702 

 

(*) Xifres de persones usuàries de Sabadell i fora de Sabadell 

 

ESTUDIS     2016 2017 2018 

SENSE ALFABETITZACIÓ 46 51 59 

PRIMARIS INCOMPLERTS 461 435 568 

1A COMPLERTA/GESO/BATXILLERAT ELEMENTAL 3.629 3.339 3.642 

BUP/COU/BATXILLERAT SUPERIOR 1.005 964 1.280 

FORMACIÓ PROFESSIONAL FPI 1.090 1.001 1.133 

FORMACIÓ PROFESSIONAL FPII 923 793 939 

TÍTOL UNIVESRITARI 1R CICLE 422 402 772 

TÍTOL UNIVESRITARI 2N CICLE 771 687 714 

TÍTOL UNIVERSITARI 3R CICLE/POSTGRAU 391 378 309 

N/A 1.496 1.996 2.286 
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2.2.11 RECINTE FIRAL 

La capacitat d’atracció de Fira Sabadell va ser de 75.223 visitants i 405 empreses 

assistents amb 177,5 dies ocupats l’any 2018. Aquestes xifres consoliden aquest edifici 

municipal ubicat estratègicament com una plataforma de promoció corporativa, 

empresarial i comercial important i punt de trobada de gent de fora i dins de la ciutat. El 

número de fires desenvolupades durant 2018 s’ha incrementat respecte els darrers 2 

anys i s’ha situat en 10. Fira Sabadell també és el lloc triat per diferents operadors per 

desenvolupar altres tipus d’activitats com ara jornades o rodatges d’anuncis de marques 

internacionals que  permeten que l’edifici tingui una projecció rellevant. 

 

2.2.12 GRANJA DEL PAS 

Durant 2018 s’ha treballat per assentar les bases dels treballs d’adequació de la Granja 

del Pas (Parc Central del Vallés) i alhora avançar per poder establir un nou acord de 

col·laboració amb el Gremi d’Instal·ladors per crear un centre formatiu de referència a 

Catalunya sobre Energies Renovables i Eficiència Energètica. 

 

2.2.13 PROMOCIÓ DE SÒL INDUSTRIAL I ATRACCIÓ D’ACTIVITAT 
EMPRESARIAL I ECONÒMICA 

Durant 2018 s’ha treballat per atraure nova inversió empresarial (industrial 

majoritàriament, però també d’empreses de serveis a la indústria), cobrint els espais 

disponibles de la ciutat i situant l’oferta a canals sectorials per contactar amb empreses 

interessades en implantar-se per incrementar el potencial d’ocupació de la ciutat , fent-la 

més atractiva a nivell de serveis i acollida empresarial. Com a accions complementàries, 

s’ha participat en un programa URBACT per dissenyar un pla d’acció per atraure i 

retenir jove talent emprenedor a la ciutat del qual n'ha resultat un pla d'acció que s'ha 

començat a implantar al 2018 i segueix el desenvolupament d'actuacions durant 2019.  

alhora, l’ajuntament de Sabadell i els principals agents de la propietat immobiliària (api) 

de la comarca han renovat els convenis de col·laboració per facilitar la informació sobre 

l’oferta de sòl i sostre industrial disponible als polígons d’activitat econòmica (PAE). 

l’objectiu dels convenis és facilitar a les empreses i persones emprenedores la recerca 

d’espais industrials a Sabadell agilitzant els passos i promoure, per tant, la implantació 

de noves activitats econòmiques que generin ocupació i riquesa al municipi 




