
 
 
 
 

Pla d'acció per la dinamització de 
Polígons d'Activitat Econòmica 

de l'àmbit Penedès 
PRESENTACIÓ FINAL 

Actíva Prospect 

6 de juliol de 2016 

        

       

#PAEPenedès 
#FundacióProPenedès 

XXX Claus wifi!! 

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local 



1. Racionalització de les àrees destinades a l’activitat 
industrial i optimització del sostre industrial 

2. Millora dels factors de competitivitat pel que fa a 
infraestructures i serveis, per avançar en el concepte smart 

3. Millora dels factors de competitivitat pel que fa a 
qualificació dels recursos humans i R+D+I. 

4. Promoció de les àrees  d’activitat econòmica del territori. 

5. Avançar en fórmules de governança i gestió basats en la 
cooperació. 

Antecedents 

El Pla estratègic del Penedès (PEP) establia 5 grans línies per avançar cap a 
una indústria de qualitat en el conjunt de l’àmbit Penedès. 
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• Energia 

• Infraestructures de telecomunicacions 

• Mobilitat 

2. Millora dels factors de 
competitivitat pel que fa a 
infraestructures i serveis, per 
avançar en el concepte smart 

 

• Formació i R+D+I 

3. Millora dels factors de 
competitivitat pel que fa a 
qualificació dels recursos 
humans i R+D+I. 

Àmbits de Treball 
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5. Avançar en fórmules de governança i gestió basats en la 
cooperació (transversal) 



Metodologia 

4 

LIDERATGE TRANSVERSAL, SUPRACOMARCAL 

• AJUNTAMENT DE VILAFRANCA 

 

ENERGIA 

 • UNIÓ EMPRESARIAL DE 
L’ANOIA 

INFRAESTRUCTURES DE 
TELECOMUNICACIONS 

MOBILITAT 
 

FORMACIÓ 
 

AJUNTAMENT DEL 
VENDRELL 

AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

NUCLI MOTOR 



Procés de treball 
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Jornada inicial  
29 de gener 

 
 
Nucli Motor 

16 de desembre 
30 de març 
15 de juny 

 
 
Grups de treball temàtics  

2 rondes 
Del 2 al 9 de març 
Del 18 al 21 d’abril de 2016 

TOTAL PARTICIPANTS:  72  



6 

PLA D’ACCIÓ 
Horitzó 2019 



ENERGIA 
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1. Creació d’un Agència territorial de l’Energia 

2. Campanyes de sensibilització a la indústria 

3. Introducció de la figura del gestor energètic 

i formació associada 

4. Incentius i fórmules de finançament 

5. Compra agregada d’energia 

6. Proves pilot 

7. Generació d’energia 
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•Mancomunitat Penedès-Garraf 

•Que actuï en clau territorial per tal d’optimitzar els recursos  

•En col·laboració amb agències locals 

1. Agència 
Territorial de 

l’Energia 

•Agència Territorial de l’Energia 

•Prendre consciència de la necessitat d’un canvi de model 
energètic  

• Jornades, informació directa a les empreses, formació 

2. Campanyes de 
sensibilització a 

la indústria 

•Agència Territorial de l’Energia 

•Assessorament energètic permanent. Optimització. 

• Individual o compartit ( figura ICAEN) 

•Directori de professionals/Formació a les empreses 

3. Gestor 
energètic 

ENERGIA 



9 

• Agència Territorial de l’Energia 

• Incentius fiscals per afavorir un model productiu més sostenible 
energèticament 

• Fórmules de finançament: l’ICAEN, el Ministeri d’Indústria, l’ICO, etc. 
Microcrèdits 

4. Incentius i 
fórmules de 
finançament 

• Associacions empresarials 

• Experiència inicial UEP 

• Assessorament i acompanyament en la negociació 

5. Compra 
agregada 
d’energia 

• Agència Territorial de l’Energia 

• Instal·lació de xarxes de districte per l’agrupació d’empreses consumidores 
d’energia amb fonts renovables, amb tecnologies que poden ser diverses 

• Impulsar borses de subproductes susceptibles de ser valoritzats 
energèticament 

7. Generació 
d’energia 

ENERGIA 

 6. Proves pilot (transversal) 



INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS 
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1. Grup de treball de Telecomunicacions entre 

ajuntaments, consells comarcals i organitzacions 

empresarials  

2. Inventari de l’estat i tipologia de les infraestructures 

de telecomunicacions al territori 

3. Prospecció de les necessitats empresarials en 

telecomunicacions 

4. Foment dels operadors locals i Catalogació dels 

serveis i les tecnologies disponibles 
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• Administracions i organitzacions 
empresarials 

• Vetllar pel desplegament de la fibra 
òptica al territori 

1.Grup de treball 
TIC  

• Grup de treball TIC 

• Conèixer el traçat de la infraestructura 
i les canalitzacions disponibles  

• Polígons i trama urbana 

2. Inventari de 
l’estat i tipologia 

de les 
infraestructures de 
telecomunicacions 

INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS 
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• Grup de treball TIC 

• Conèixer el servei que reben actualment 
les empreses així com conèixer l’ampliació 
de servei que voldrien contractar  

• Dimensionar la demanda agregada s 

3. Prospecció de 
necessitats 

empresarials en 
telecomunicacions  

• Grup de treball TIC 

• Recórrer als operadors locals en la cerca de 
solucions de telecomunicacions, i la seva 
relació amb les empreses.  

4. Foment dels 
operadors locals 

INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS 



MOBILITAT 
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3.1 Identificació de la ubicació de les empreses 

3.2 Execució dels Plans de Mobilitat Urbana 

3.3 Intervenció en els PAE de proximitat per la millora dels 

accessos per als treballadors/es 

3.4 Infraestructura per a carregadors de vehicles elèctrics 

3.5. Servei supramunicipal d’aparcament per a vehicles pesants 
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•Unió Empresarial de l’Anoia 

•Assegurar la màxima presència de les empreses del Penedès 
en les plataformes d’identificació geogràfica 

•Suport i assessorament 

1. Identificació de la 
ubicació de les 

empreses 

•Ajuntament del Vendrell 

•Empènyer de forma coordinada la implementació dels PMU 

•Comissió de mobilitat que ho segueixi 

2. Execució dels Plans 
de Mobilitat Urbana  

•Ajuntament del Vendrell 

•Facilitar ’accés a peu, en transport col·lectiu, en bicicleta, etc.  

•Facilitar un canvi d’hàbits envers una mobilitat més sostenible 

3. Millora dels 
accessos per als 

treballadors/es als 
PAE de proximitat 

MOBILITAT 
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• Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

• Dotar alguns PAE de servei de recàrrega per a 
vehicles elèctrics. (bicicletes, cotxes, furgonetes,...) 

• Estudi previ que avaluï els sistemes de recàrrega 
més adequats 

4. Infraestructura 
per a carregadors 

de vehicles 
elèctrics 

 

• Espais d’aparcament segurs amb serveis; facilitar 
l’accés de les mercaderies a les empreses i donar 
servei als transportistes locals 

• Experiència d’Òdena 

5. Servei 
supramunicipal 

d’aparcament per 
a vehicles 
pesants  

MOBILITAT 



FORMACIÓ 
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1. Taula de la Formació Professional i Universitària  

2. Divulgació i informació de la formació 

3. Mecanisme de Detecció de necessitats de les empreses 

4. Promoció de la Formació professional al territori, 

especialment en la modalitat dual  

5. Promoció de la relació entre universitat i empresa i 

foment de la R+D+I 
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•Ajuntaments capital de comarca 

•Espai d’intercanvi i coordinació entre els agents vinculats a la 
formació professional i universitària de les 4 comarques 

•Donar continuïtat a l’espai creat pel Pla 

1. Taula de la 
Formació Professional 

i Universitària  

•Consells comarcals / ajuntaments capital de comarca 

•Estructurar la informació de forma clara i centralitzada sobre 
l’oferta formativa de les 4 comarques 

•Portal web / Fira de la formació itinerant 

2. Divulgació i 
informació de la 

formació 

•Organotzacions empresarials 

•Conèixer les necessitats formatives presents 

•Saber cap on van les tendències de futur 

3. Detecció de les 
necessitats de les 

empreses 

FORMACIÓ 
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• Instituts que ja imparteixen formació dual 

• Incrementar l’oferta de formació professional dual al 
territori. 

• Augmentar la massa crítica d’empreses que participin en 
la formació dual 

4. Promoció de la 
Formació 

professional al 
territori, 

especialment en la 
modalitat dual  

• Universitats i centres de recerca i tecnologia 

• Identificar reptes d’empreses concretes i obrir-los als 
agents que es dediquen a la R+D+I, per trobar-hi una 
solució i implementar-la 

• Doctorands industrials a les empreses 

• Networking  universitat-empresa 

5. Promoció de la 
relació entre 

universitat i empresa 
i foment de la R+D+I 

FORMACIÓ 



Berta Pongiluppi Ascon 

b.pongiluppi@activaprospect.cat 

Centre d’Empreses de Noves Tecnologies 
Parc Tecnològic del Vallès 
08290 Cerdanyola del Vallès 
 
Tel. +34 935 820 177 
www.activaprospect.cat 
 
Seguiu-nos a Facebook, twitter i Linkedin 

Moltes gràcies  

http://www.activaprospect.cat/
https://twitter.com/GIGFormacio
http://www.facebook.com/elgremi

