Reunió de la Comissió de Seguiment
del Pla d’Acció Made in Gavà
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Gavà, 10 de març 2017
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Pla de Xoc a l’Atur 2016 – 2019
El Pla per L’Ocupació destina prop de 2.8 milions de euros a
promoure la creació de lloc de treball a Gavà.

Assignacions econòmiques amb l'objectiu d’incrementar l'ocupació
efectiva i directa de les persones desocupades del territori, i la
consolidació del teixit empresarial i comercial del municipi.

• 50% dels costos salarials del període de contractació
• 130.000€ - total
• Màxim 30.000€ per empresa

Subvencions a la competitivitat
de les empreses del Parc Empresarial Gavà
Nova línia de subvencions per a la millora de competitivitat de les
empreses dels Polígons d’Activitat Econòmica de Gavà.

• Línia A: Mobilitat sostenible

• Línia B: Sol·licitud de patents i models d’utilitat espanyols i a l’exterior
• Línia C: Processos d’economia circular
Els projectes podran ser subvencionats fins a un màxim del 20% del valor
total de la inversió, fins a un màxim de 5.000€ per projecte.

Convenis pràctiques per a estudiants a empreses del
Parc Empresarial Gavà
Foment de pràctiques dels estudiants en empreses del municipi de
Gavà amb l’objectiu de crear d’ocupació a la ciutat, millorar
l’ocupabilitat de les persones i les oportunitats d’accés al mercat de
treball, així com la seva qualificació i la capacitació.

Properament, es signarà un conveni de col·laboració amb la l’Escola
Superior de Comerç Internacional, per a cobrir posicions de becaris a les
empreses del PEG.

Premis Made in Gavà
Donar reconeixement a les iniciatives que per la seva capacitat
d'innovació, diversificació de les activitats existents, creació de llocs
de treball, assoliment de resultats destacats o pel seu interès social
constitueixen un potencial dinamitzador de l'economia al territori.

PREMI MADE IN GAVÀ
RECONEIXEMENTS , categories:
• Categoria 1 – Impacte i creixement econòmic
• Categoria 2 – Valor social i humà (RSC)
• Categoria 3 – Innovació i desenvolupament
• Categoria 4 – Sostenibilitat i economia circular

Taula de Mobilitat del PEG
Constitució d’una Taula de Mobilitat per al seguiment de les demandes i
propostes vinculades a la mobilitat del Parc Empresarial Gavà amb la
implicació dels agents del territori.
Membres la taula:
- Sindicats
- Patronals
TAULA DE
MOBILITAT

- Empreses
- Gestors del transport
- Diputació de Barcelona
- Acció
- Ajuntament de Gavà

Objectiu del projecte: desenvolupament i confecció d’un Pla de Mobilitat
sostenible als Polígons d’Activitat Econòmica de Gavà, vinculat amb el Pla
de Mobilitat Urbà.

Complementació de les polítiques de promoció econòmica amb la
creació d'un Viver d‘Empreses i Espai Co-working, a fi i efecte d'afavorir
la creació d'empreses i la seva competitivitat.

Desenvolupament:
- Nou Reglament intern – prioritat d’empreses de sectors de
l’economia verda, sectors turístics, culturals i d’oci, indústries
creatives
(APP,
comunicació
audiovisual,
viodejocs),
telecomunicacions
- Nou posicionament i nom de marca
- Convocatòria oberta - 2017

Unió de Cooperadors
Edifici històric i emblemàtic de Gavà – Antiga cooperativa de consum.
Recuperació de l’edifici per a convertir-lo en un referent per a la innovació
econòmica, suport a l’emprenedoria i la cohesió social.
Creació d’un grup motor encarregat de liderar i realitzar el seguiment del
projecte. Inici d’un procés participatiu per a decidir el pla d’usos i el model de
gestió.

Economia Circular
“Ecoindústria. Simbiosi a la indústria local”

Foment de l’economia circular i la simbiosi industrial local al territori amb
l’objectiu de transformar el model productiu lineal tradicional cap a un
model de producció circular.
• Prova pilot del projecte: 2015-2016 Ajuntament de Gavà i Viladecans
• Continuïtat del projecte: 2016-2017 Incorporació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

Projecte d’Economia Circular a Gavà
Cetaqua i Aigües de Barcelona

GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA

