
Més informació:

Àrea de Desenvolupament Local 
Consell Comarcal del Vallès Oriental

Tel. 93 860 07 02 / 93 860 10 71
poil@vallesoriental.cat

Granollers Mercat
Ajuntament de Granollers

Tel. 93 861 13 90
feinagm@ajuntament.granollers.cat

Àrea de Dinamització Econòmica
Les Franqueses del Vallès 

Tel. 93 844 30 40
dinamitzacio@lesfranqueses.cat

I a qualsevol dels Serveis Locals d’Ocupació 
dels municipis adherids

Busques
treballadors
qualificats?

Ajuts per a la 
contractació?

Formació
professional?

Pràctiques?

Promoure
l’Ocupació 

a la Indústria Local 
Vallès Oriental

Indústria metal·lúrgica 
i els seus subsectors,
automoció i logística 

D.L. /  B8481-2017



Iniciativa Comarcal subvencionada per la Diputació de Barcelona 
cofinançada per 18 ajuntaments de la comarca, la Mancomunitat 
de la Vall del Tenes i pel Consell Comarcal del Vallès Oriental.
També hi són presents agents econòmics, l’Agrupació d’Industrials 
del Baix Vallès (AIBV) i la Cambra de Comerç.

Objectius
Enfortir la indústria local.

Ajustar l'oferta a la demanda. 

Generar llocs de treball de qualitat.

A qui s’adreça?
A empreses del sector de la indústria 
metal·lúrgica i els seus subsectors 
-incloent l’automoció-  i les indústries auxiliars 
i de transport i emmagatzematge vinculades, 
ubicades al Vallès Oriental.

Com ho fem!
Detecció de les necessitats formatives 
i dels perfils professionals més demandats
El projecte gira al voltant de la col·laboració 
directa de les empreses; elles són les que 
dibuixen quins són els perfils professionals 
més demandats i els més complicats de trobar
 i quina és la formació que tenen en compte 
al moment de contractar.

Beneficis per
a les empreses
Respostes a les seves 
necessitats - formació i ocupació -

Formació subvencionada a mida

Professionals qualificats/des 
i formats/es a mida

Ajuts econòmics a la contractació

Col·laboració amb altres empreses 
del sector i suport d'administracions públiques i 
agents econòmics

Beneficis per a persones 
en situació d'atur
Formació subvencionada adaptada 
a les necessitats de les empreses del sector

Beca de formació

Incorporació a la Borsa de Treball del projecte

Inserció laboral

Formació dels participants
Detectades les necessitats 
formatives i ocupacionals, 
s’elabora la formació 
demandada i es forma als 
participants al projecte.

Creació d'una borsa 
de treball
Amb els participants al 
projecte formats segons les 
necessitats del teixit industrial 
del sector i amb els perfils 
professionals més demandats. 

S'incentiva la contractació
Subvenció adreçada a les empreses per la 
contractació de les persones participants.

Dinamitzar la indústria del sector
Crear sinèrgies entre les empreses del sector, 
els agents econòmics i l’administració pública. 
Reflexionar, debatre, proposar i compartir 
aspectes relacionats amb la indústria.
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