
Àrea de Desenvolupament Comarcal

Programes de foment de l’ocupació

Subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya

Contractació en pràctiques de 
persones joves beneficiàries 
del Programa de Garantia 

Juvenil a Catalunya

4
Nombre de contractes

6
Mesos de durada

Programa Treball i Formació dirigit a la contractació
i formació professionalitzadora 

de persones aturades

1

17 

Persona coordinadora

14
Contractes de 12 mesos

150
Contractes de 6 mesosHores de formació impartides

31
Nombre de contractes

Taula de la formació del Bages

La Taula de la Formació del Bages es constitueix l’any 2018 
com un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu 
que té per objectiu coordinar, compartir i unir esforços per 
millorar l’ocupabilitat i la competitivitat al territori, a través de 
resoldre mancances importants quant a estudis bàsics i formació 
professionalitzadora per part d’alguns sectors de la població, així 
com vetllar per adequar l’oferta formativa a les necessitats de 
l’empresa.

S’estableix com una plataforma estable de treball i de reflexió 
en el qual tindran presència els agents educatius, socials i 
econòmics de la comarca.
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Adherides

31

3
Generalitat de Catalunya

3
Administració local 10

Agrupacions empresarials sindicals i 
empreses a títol particular

9
Universitats i centres de formació 

professional i ocupacional

6
Institucions i 

entitats comarcals

Simbiosi Industrial al Bages

18
Visites tècniques

realitzades

12
Oportunitats de millora (sinérgies)
detectades en diferents àmbits

Reciclatge de residus 
(polièster, cotó, poliamida)

Recuperació de materials 
de fibra de vidre

Mini xarxes de calor al PI 
Santa Anna III i

Santa Maria d’Artés

Fusta industrial 
com a combustible

Treball conjunt amb 
el sector del metall i 

les llimadures

17
Empreses en què s’han realitzat informes

d’auditoria de potencial de circularitat

Projecte realitzat en col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa



7
Ponències sobre economia circular 
realitzades a les Associacions 
d’empresaris de polígons 120 Assistents 80 Empreses de

la comarca

Sessió tècnica
sectorial realitzada

Empreses dels sectors de la producció 
de teixit de fibra de vidre i la creació de 
productes a partir de fibra i resines1 6

Càpsules formatives impartides 
a tècnics municipals2 20 Assistents

Jornada tècnica 
comarcal celebrada1 40 Assistents

Promoció i millora dels polígons i empreses del Bages 

Manteniment, millora i actualització del cens i el SIG de polígons i empreses del Bages 
( www.poligonsbages.cat ) 

30
Municipis

100
Polígons

1504
Empreses

21498
Treballadors

Evolució del nombre de visites anuals a la web 
de polígons i empreses del Bages
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107.69288.45367.78648.15852.12256.04456.59552.09749.31442.46515.790



Durant el 2018 es van realitzar visites als 100 polígons per a actua-
litzar el cens de sol i sostre, i per revisar els límits dels polígons de la 
comarca per al cens del SIPAE de la Generalitat. 

Ofertes de parcel·les i naus en venda/lloguer

150 264114

70 205135

56 12569

164 180 344
Parcel·les Naus Venda Lloguer Total

Tipologia de les consultes ateses pel Servei de 
Localització Empresarial Comarcal durant el 2018. 

46% Empreses que volen introduir o 
modificar les seves dades al cens

7% Cerca d’informació d’un polígon concret

23% Cerca de sòl o naus industrials

3% Altres consultes

3% Inclusió d’anuncis de naus/terrenys 
en venda/lloguer

7% Consultes d’altres administracions

11% Cerca de llistats d’empreses i/o 
informació d’empreses

61
Consultes

Projecte de millora de la 
senyalització als PAE: 
Invest-in-Bages 2018

Impuls de la 2a reunió
de presidents d’associacions
de polígons industrials
del Bages Assistents

Jornada comarcal d’Innovació en 
la modernització dels polígons del 
Bages en el marc de la 5a reunió 
anual d’associacions empresarials de 
polígons del Bages

Executar projectes als PAE 
conjuntament entre les 
associacions d’empresaris i 
els Ajuntaments Ajuntaments 

adherits a l’actuació 
conjunta comarcal

19
Assistents

77 

12

Jornades i reunions amb empresaris i associacions d’empresaris de polígons industrials

Rètols entregats 
a 14 municipis

69

Venda/lloguer

Lloguer

Venda

Reedició de material 
promocional pels polígons i 
empreses del Bages

Plànol comarcal 
dels PAEs 

1



Convenis de col·laboració per l’impuls del teixit 
industrial i pel desenvolupament dels Polígons 
d’Activitat Econòmica

Cardona

Sant Mateu de Bages

Súria

Navàs

Gaià

Sant Feliu
Sasserra

Castellnou
de Bages

Balsareny

Sallent

Avinyó

ArtésCallús

Santpedor Sant Fruitós
de BagesFonollosa Sant Joan de

Vilatorrada

ManresaRajadell

Aguilar
de Segarra

Castellfollit
del Boix Sant Salvador

de Guardiola

Castellgalí

Navarcles

Talamanca

Mura

El Pont
de Vilomara i 
Rocafort

Sant Vicenç 
de Castellet

Castellbell i
el Vilar

Marganell

Monistrol de
Montserrat

Municipis amb conveni vigent o en tràmit de renovació

Conveni específic amb Manresa

Municipis sense conveni

Polígons Existents

Polígons previstos o en desenvolupament

Zones urbanes



Pla d’acció per al desenvolupament al Bages 2018

Amb la voluntat de donar un pas endavant en les polítiques de suport i impuls a les empreses i els treballadors del Bages, el Consell 
Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa han treballat conjuntament per elaborar el Pla d’Accions per al Desenvolupament 
Econòmic del Bages.

Aquest document estratègic integra estudis i plans proposats per diversos agents del territori, suma els esforços i capacitats de les 
dues administracions i, amb tot, consensua escenaris i estratègies amb els agents del territori tot prioritzant les accions més eficaces i 
eficients per al desenvolupament econòmic de la comarca.

Ha estat creat a partir de l’anàlisi de 8 programes o plans estratègics de la comarca.

Principals aspectes a considerar per al desenvolupament territorial del Bages a partir de 3 eixos, 3 àmbits i 3 objectius que orienten les 
línies estratègiques del Pla d’acció:

•	Eixos: cooperació, diversificació i posar en valor.

•	Àmbits: formació i competitivitat, ocupació i qualitat i entorn i sostenibilitat.

•	Objectius: estructura (mancomunar per millorar en l’estructura), promoció de la comarca, retenció de talent.

D’aquí sorgeixen 8 línies d’acció estratègiques que agrupen les accions i mesures seleccionades i el número d’actuacions que integren:

Governança	per	al	
desenvolupament	territorial6

Estructura

Creació de l’Agència de 
Desenvolupament Comarcal

Actuacions

1

Millora	de	les	
infraestructures3 Impulsar el Pacte Comarcal 
d’Infraestructures 

2

Gestió	eficient	dels	
polígons	8 Desenvolupar un servei de gestió 
del sòl i sostre industrial de la 
comarca

3

5 Millorar l’estat, la gestió i la 
interrelació dels polígons 
d’activitat econòmica

4 Millorar l’oferta de transport 
públic i l’accessibilitat als polígons 

Promoció

Promoció	territorial Suport	institucional	al	teixit	econòmic

5

Talent

6

3
Concertar i planificar 
l’oferta formativa a 
escala comarcal 

Impulsar programes 
per a l’ocupació en 
col·lectius específics 
(joves, +45 anys..)

4
Potenciar nous perfils 
professionals que s’ajustin 
a les necessitats de la 
indústria del futur 

4
7

3
Impulsar els sectors 
econòmics emergents i el 
foment de l’emprenedoria

Incrementar la capacitat de 
creació, desenvolupament 
i atracció de talent a la 
comarca 

4
8

5
Desenvolupar estructures 
i eines per consolidar un 
ecosistema innovador al 
Bages

Dissenyar i implementar 
un pla d’activitats de 
promoció tecnològica
al territori 

3
Impulsar l’economia
circular a la indústria

5
4

3
Elaborar un pla de 
màrqueting de la comarca  

Impulsar activitats de 
formació en l’àmbit de la 
internacionalització 

4
5

5
Creació d’un Centre 
d’Iniciativa Empresarial 
Industrial a nivell comarcal   

Donar suport a nous 
projectes vinculats a la 
indústria minera 

Formació	adaptada	a	la	demanda	per	una	ocupació	de	qualitat

Atracció	i	retenció	del	talent	per	a	un	ecosistema	emprenedor

Desenvolupament	de	la	capacitació	tecnològica


