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1 INTRODUCCIÓ

1 INTRODUCCIÓ
El nou Pla Director d’Ocupació i Promoció de l’Activitat Econòmica del Vendrell per al període
2011-2014
2014 parteix de l’anterior pla director de l’any 2007 i té per objectiu definir les noves línies
d’actuació prioritàries de l’Ajuntament del Vendrell en l’àmbit econòmic i ocupacional per tal
d’ajustar-se
se a la nova realitat socioeconòmica
socioecon
del
el municipi i adaptar els serveis a la situació
actual.
Així doncs, l’objectiu
’objectiu general és proporcionar a l’equip de promoció econòmica i foment de
l’ocupació de l’Ajuntament del Vendrell una eina de planificació estratègica que permeti adaptar
les seves actuacions
tuacions a les característiques de la situació socioeconòmica actual per tal
d’optimitzar-ne
ne l’eficàcia i l’eficiència, així com definir el pla de treball de l’equip tècnic de
promoció econòmica i ocupació per als propers anys.
A partir de l’anàlisi quantitativa
tativa dels aspectes més característics del municipi i de la informació
qualitativa extreta de les sessions de treball amb agents representatius dels diferents sectors
socials i econòmics del territori es descriu la situació actual del Vendrell, així com els
e seus
elements més crítics per tal d’identificar les potencialitats i debilitats que presenta en aquest
context.
Una vegada identificats els aspectes més rellevants del Vendrell es descriuen les línies
estratègiques a seguir i el pla
la d’acció a desenvolupar en els propers anys.
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2 CARACTERITZACIÓ DEL VENDRELL
En aquest apartat es presenten els principals resultats obtinguts tant de l’anàlisi quantitativa
com qualitativa desenvolupada a partir d’entrevistes i grups de treball amb els agents
socioeconòmics més representatius del territori i que permeten caracteritzar la realitat actual del
Vendrell,, així com conèixer quina és la situació actual i quines perspectives de futur presenta tant
a nivell territorial, social, laboral com econòmic.

2.1 TERRITORI: INFRAESTRUCTURES
INFRAES
I COMUNICACIONS

El Vendrell

Sant
Coma-ruga Salvador

Font: Google maps

L’enclavament geogràfic: el Vendrell a la segona corona de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Enclavament
geogràfic

>
>
>
>

36,8 km2.
Xarxa viària: C-32,
C
AP-7, AP-2 i N-340.
Proximitat a l’Arc
l
Metropolità.
Distància a Barcelona: 65 km.

El Vendrell és la capital de comarca del Baix Penedès.
Penedès La seva capitalitat, així com la seva
localització a l’entorn de la segona corona metropolitana, les bones comunicacions viàries i
l’oferta d’habitatge
’habitatge ha fet que el Vendrell en els últims anys
any se situés en un punt privilegiat i
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esdevingués un municipi atractiu per
per a l’arribada de nova població. L’expulsió de població
resident de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i posteriorment de la primera corona
metropolitana, ha afavorit que els municipis de l’entorn experimentessin
entessin un creixement,
especialment aquells, com el cas del Vendrell, que gaudeixen d’unes bones infraestructures i
xarxes de comunicacions.
Un territori atractiu: laa bona xarxa d’infraestructures
d’i
de comunicació

>
>
>

Territori
atractiu

Xarxa viària: C-32,
C
AP-7, AP-2 i N-340.
Renfe i AVE.
AVE
Connexió ràpida amb Barcelona i Tarragona.
Tarragona

El Vendrell acull un bon nombre d’infraestructures de mobilitat: les autopistes C-32,
C
AP-7 i AP-2,
la carretera nacional N-340,
340, la Renfe i la línia de l’AVE. De totes maneres, la comunicació del
Vendrell amb Barcelona es considera més bona que la que es té amb altres municipis de la
província de Tarragona. L’existència
’existència d’aquest entramat vial té diferents efectes sobre el territori:
per una banda, ha afavorit una comunicació ràpida del Vendrell amb les capitals de Tarragona i
Barcelona, així com amb altres províncies de l’estat espanyol com ara Saragossa i Navarra; però,
per altra, han dificultat l’organització urbanística del municipi, especialment pel que fa a la
comunicació interna.

2.2 EL VENDRELL: SITUACIÓ I POSICIONAMENT
El Vendrell, capital de comarca

El Vendrell és la capital del Baix Penedès. Ara bé, i
sobretot per l’entorn territorial, no acaba d’exercir la
seva capitalitat,, de tal manera que té una projecció més
localista i dificulta l’atracció
atracció tant de persones com
d’empreses i serveis. Tot i que compta amb alguns
serveis de capital (hospital, jutjats, etc.) els serveis
complementaris que s’ofereixen no tenen una dimensió
El Vendrell

suficient per cobrir les necessitats d’una capitalitat.
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El Vendrell, un municipi de litoral

Municipi de
litoral

>
>
>
>
>

Divisió territorial: nucli
n
urbà, urbanitzacions i platges.
platges
Les platges, a 3,5 km de la vila.
8 km de platges: Sant Salvador, Coma-ruga
Coma ruga i El Francàs.
Francàs
Des de 1988 la costa del Vendrell està guardonada amb la
bandera blava.
Litoral amb zones d’interès: Les Madrigueres, espai natural,
natural i la
Reserva Marina de la Masia Blanca.
Blanca

El Vendrell és un municipi de litoral, encara que el municipi no s’associa a la seva costa ni als seus
diferents destins turístics. És a dir, es coneixen les platges de Coma-ruga,
ruga, Sant Salvador o el
Francàs però no s’associen al Vendrell, el seu terme municipal. El Vendrell, amb vuit quilòmetres
de platja, i una bona climatologia, ha estat històricament un municipi d’estiueig, tant pels propis
residents
dents com per altra població atreta de la província de Barcelona,
Barcelona, com d’altres comunitats
d’Espanya i de l’estranger. Laa divisió urbanística i territorial del Vendrell no ha facilitat la
integració i interrelació entre la platja i el nucli urbà, fins i tot entre els mateixos habitants del
Vendrell.
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Font: Patronat Municipal de Turisme del Vendrell

El Vendrell, ciutat residencial
El Vendrell,, tal i com es posa de manifest en els
treballs qualitatius i en l’anàlisi de les dades de
mobilitat obligada per motiu de treball, és una ciutat
residencial, que genera més desplaçaments per
motiu de treball que no pas n’atrau. A més, el seu
disseny urbanístic també ha condicionat la tipologia
d’activitat econòmica a implantar,
implantar centrada en el
sector

serveis

i

l’activitat
vitat

comercial

i,

consegüentment, less oportunitats laborals que presenta. L’arribada de població de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona tampoc ha afavorit un major dinamisme econòmic al territori.
Especialment importants són les conseqüències d’aquesta situació, fent-se
fent
necessària la
generació d’una
na major activitat econòmica al municipi,
municipi, sobretot en la conjuntura
conjuntur actual del
mercat de treball amb un increment de la població aturada.
Població total del Vendrell (2009)
El Vendrell
Platja de Coma-ruga
Coma
Platja de Sant Salvador
Platja del Francàs
Sector Sanatori
Sant Vicenç de Calders (poble)
Estació Sant Vicenç de Calders
Disseminats
TOTAL

28.220
4.021
901
1.341
1.829
132
87
25
36.556

Font: elvendrell.net
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Mobilitat obligada desplaçaments
residència-treball. El Vendrell 2001
Desplaçaments dins
5.715
Desplaçaments a fora
4.978
Desplaçaments des de fora
2.945
Generats
10.693
Atrets
8.660
Diferència atrets/generats
-2.033
Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat

Una estructura urbanística
ica complicada:
complicada: un municipi amb una dispersió urbanística

Dispersió
urbanística

>

>
>
>

Diferents nuclis residencials: el Vendrell, platja de Coma-ruga,
Coma
platja de Sant Salvador, platja del Francàs, sector sanatori, Sant
Vicenç de Calders i nuclis disseminats (urbanitzacions).
(urbanitzacions)
Presènc de segones residències.
Presència
Concentració de la població al centre urbà:
urbà 21%.
Separació nucli urbà - barris marítims: 3,5 km.

La separació existent entre el nucli urbà del Vendrell, les urbanitzacions i la zona de platges no ha
facilitat una vertebració territorial
rritorial unitària del Vendrell. El model urbà del municipi, i el seu
creixement sobre el territori, ha respost,
respost per una banda, a la construcció de segones residències
(encara que algunes d’elles s’han convertit en primeres) i, per altra, al creixement urbanístic
urb
a la
zona costanera (Coma-ruga,
ruga, El Francàs i Sant Salvador). Aquesta diferenciació entre les tres
zones del Vendrell (nucli-urbanitzacions
urbanitzacions-platges) genera noves demandes i necessitats territorials
i de serveis. Aquesta dispersió territorial, alhora,
alhora, no facilita la integració social de les persones.

Font: elvendrell.net
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NUCLI
URBÀ

PLATGES:
SANT SALVADOR, COMA-RUGA,
COMA
EL FRANCÀS

Font: Google earth

El creixement urbanístic del Vendrell, una limitació
El Vendrell, està limitat pel mar, a la part sud, i pels
municipis de Bellvei, Albinyana i Santa Oliva
Ol
que
condicionen la seva capacitat de creixement per la part
nord.. Quan es va revisar i planificar el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal vigent (2000) inicialment es va
proposar un eix que unís el nucli urbà del Vendrell amb
els seus barris marítims (Pla de Mar) però,
però finalment,
les limitacions urbanístiques i l’afectació
’afectació de zones
protegides van propiciar la localització de l’eix sobre la
carretera N-340.
340. Aquesta situació no ha facilitat la integració territorial entre els barris marítims i
la zona urbana,
bana, doncs la separació de més de tres quilòmetres s’ha fet més evident al no
comptar amb zones urbanitzables,
urbanitzables, ni permet un creixement urbanístic per la zona sud.
La falta de comunicació interna:
interna: problemes de mobilitat i de connexió territorial

Comunicació
interna

>
>
>

Estació Renfe: Vendrell i Sant Vicenç de Calders.
Línies d’autobús: transport públic municipal, comarcal i de
connexió amb Barcelona.
Barcelona
Poca senyalització
senyalitz
de direcció i d’informació.
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La dispersió i desconnexió entre les tres zones del municipi,
municipi, així com la fractura
fractu que suposa la
riera, no ajuda a generar uns fluxes
fluxe d’intercanvi i d’interrelació. La falta d’un sistema de
transport que faciliti aquesta mobilitat interna, especialment entre la zona de platges i el nucli
urbà,, i la desconnexió pel que fa als horaris,
horaris no afavoreix un major flux de persones ni
l’aprofitament de la presència de turistes i visitants a la zona costanera per atraure’ls cap al nucli
històric
ic del Vendrell i apropar-los
apropar
a la seva oferta cultural i comercial. Encara
ncara que en temporada
alta i d’activitat
ivitat turística es reforcen els serveis públics per accedir a la zona de platges aquests
resulten insuficients,
cients, doncs els horaris d’autobús no estan adaptats a les connexions amb el
ferrocarril. Per altra banda, també s’evidencia la necessitat de millorar la circulació interna del
municipi, ja sigui reforçant la senyalització, les zones d’aparcament o els fluxes circulatoris.

Font: Google earth

La necessitat de potenciar espais per a l’aparcament
Juntament a la insuficiència d’infraestructures de transport
públic al Vendrell s’hi afegeix un cert problema d’aparcaments.
Tot i que en el centre del Vendrell l’oferta d’aparcament és
bona (a més, l’estratègia municipal ha consistit en la creació
d’aparcaments públics gratuïts a la perifèria de l’eix comercial),
la situació és especialment crítica a la zona de platges en
temporada alta,, sobretot en aquells espais no senyalitzats ni regulats.
regulats
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Els problemes de mobilitat: la
l manca de senyalització
Tenint en consideració la dispersió territorial, i la separació
paració física entre el
nucli urbà i el litoral, el Vendrell presenta certs problemes de senyalització
urbana interna. Així, una de les debilitats del municipi és una certa falta
d’indicacions de trànsit, d’informació, de direcció i d’orientació que faciliti
facili
la mobilitat interna no només per l’interior del nucli urbà sinó entre els
diferents nuclis del municipi
municipi i, especialment, entre la zona urbana i les
platges.
La falta de projecció i laa imatge exterior del municipi, un condicionant per a la seva atractivitat
atracti
La imatge exterior del Vendrell pot suposar un obstacle no només per al seu atractiu turístic sinó
també per a la captació de nova activitat econòmica. El Vendrell, en determinats accessos,
presenta un cert entorn deteriorat. A més, dels treballs qualitatius
qualitatius es desprèn una escassa
projecció tant a la comarca com a l’entorn més proper.
proper Aquests elements,
elements i la falta de
manteniment en algunes zones clau del municipi com és la zona de platges i el centre, poden
dificultar l’assoliment d’un entorn atractiu i d’una qualitat integral per a la destinació turística del
municipi.

2.3 ACTIVITAT ECONÒMICA
La recessió econòmica, la pèrdua d’activitat i la destrucció d’ocupació, conseqüències de la crisi
econòmica

Pèrdua
d’activitat i
d’ocupació

>
>

>

>

Reducció, en un 18,7%, del nombre de comptes de cotització
cotitza (a
Catalunya un 8,5%) entre els anys 2005 i 2010.
La destrucció d’ocupació ha comportat una pèrdua del 21,6%
de persones afiliades al règim general de la seguretat social,
molt per sobre de
d la mitjana catalana (d’un 5%).
En el mateix període,
període i a diferència
ència de la dinàmica general del
conjunt de Catalunya on s’han reduït en un 1,1%, s’ha
incrementat el nombre de persones autònomes
aut
en un 2,5%.
2
El nombre de contractacions registrades anualment s’ha reduït
El
en un 34,1% (entre els anys 2004 i 2010).

El principal
cipal impacte de la crisi econòmica ha estat la destrucció de llocs de treball així com la
pèrdua d’empreses per un alentiment de l’activitat econòmica. Tot i que aquesta situació no és
exclusiva del Vendrell, sí que el seu impacte ha estat molt més superior
superior que el registrat en el
conjunt de Catalunya, especialment pel que fa a la pèrdua de persones afiliades i al nombre de
comptes de cotització. L’activitat econòmica del Vendrell va assolir el seu màxim històric durant
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l’any 2007, desprès d’experimentar un fort creixement en una època de bonança econòmica. A
partir de llavors,
avors, coincidint amb l’increment
l’increment de l’atur, l’activitat econòmica ha caigut a nivells de
l’any 2004 tot i que sembla que aquesta caiguda s’està estabilitzant. Els principals sectors que
han patit unes majors conseqüències de la crisi, doncs han perdut tant treballadors com
empreses, són la construcció, l’hostaleria, la indústria manufacturera, el comerç i les activitats
administratives i auxiliars. Els únics sectors que han registrat una dinàmica
dinàmica creixent i han generat
ocupació i activitat econòmica han estat l’educació i l’administració pública.
Dinàmica sectorial (2008-2010)
45%

CONCENTRACIÓ

CREIXEMENT

10
35%

25%

12
6

15%

9

8

11

5%

Empreses

5
-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

41

-10%

-5% 0%

-15%

3

10%

20%

30%

40%

50%

7

-25%

-35%

-45%

-55%

2

CRISI

-65%

ATOMITZACIÓ

Treballadors

LLEGENDA
1 Comerç a l’engròs i al detall
2 Construcció
3 Hostaleria
4 Indústries manufactureres
5 Activitats administratives i auxiliars
6 Adm. pública, Defensa i SS obligatòria
7 Activitats sanitàries i serveis socials
8 Transport i emmagatzematge
9 Activitats professionals i tècniques
10 Activitats artístiques i d’entreteniment
11 Altres serveis
12 Educació

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya
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Un municipi amb espais per a activitat econòmica, però sense indústria

Municipi
sense
indústria

>

>

2 polígons d’activitat econòmica: La Cometa (22,4 ha de sòl
industrial, 85% d’ocupació) i Les Mates (8 ha de sòl industrial,
80% d’ocupació).
d’ocupació)
El Vendrell també té altres zones per a activitat econòmica:
Eden Park Nord (15ha); Mas Canymàs (14ha); El Vendrell 1
(29ha); El Vendrell 2 (1ha); El Vendrell 3 (2ha); zona industrial
carretera de Barcelona (7ha); i zona industrial
industrial carretera de
Tarragona (6ha).
(6ha)

El Vendrell disposa de diferents espais empresarials per a la localització d’activitat econòmica
generalment de petita dimensió. Tot i que el Vendrell té polígons d’activitat econòmica aquests
no tenen activitat industrial, de tal manera que les activitats que s’hi desenvolupen estan
vinculades als sectors serveis i comercial. Ara bé, actualment, segons s’assenyala des dels serveis
municipals, el sòl es troba ocupat encara que com a conseqüència de la crisi econòmica actual
moltes naus estan tancades.
PAE La Cometa
PAE Les Mates

Font: Google Earth

Una economia terciaritzada

Economia
terciaritzada

>

>

>

Entre 2005 i 2010 el nombre de treballadors/es en el sector
serveis ha augmentat del 68% al 82%,, i el nombre d’empreses
ha passat de representar el 69% al 79%.
La construcció engloba el 14% dels comptes de cotització
cotitza i el
9% de les persones treballadores (en el 2005 representava un
24% i un 21% respectivament) .
La indústria és l’únic sector que s’ha mantingut estable.
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En general, el Vendrell presenta una estructura econòmica poc diversificada. Els serveis són els
principals generadors d’ocupació, mentre que la construcció encara és el segon sector del
municipi tot i la forta davallada. Destaca especialment el comerç com a principal proveïdor
d’ocupació al municipi, on també hi destaca l’hostaleria, les activitats administratives i la
construcció. Sense un teixit industrial, actualment el municipi ha d’afrontar l’excedent dels
sectors de la construcció i dels serveis. A més, les empreses locals ofereixen escasses
oportunitats laborals, per la qual cosa és precís articular
articular mesures de dinamització econòmica que
potenciïn la diversificació econòmica del municipi.
Evolució de l'activitat econòmica. El Vendrell, 2000-2010
2000 2010 Índex 2005=100
180%
160%
140%
120%
100%

Treballadors RGSS

Comptes cotització

2010-3

2010-2

2010-1

2009-4

2009-3

2009-2

2009-1

2008-4

2008-3

2008-2

2008-1

2007-4

2007-3

2007-2

2007-1

2006-4

2006-3

2006-2

2006-1

2005-4

2005-3

2005-2

2005-1

2004-4

2004-3

2004-2

2004-1

2003-4

2003-3

2003-2

2003-1

2002-4

2002-3

2002-2

2002-1

2001-4

2001-3

2001-2

2001-1

2000-4

2000-3

2000-2

2000-1

80%

Autònoms

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació

Els serveis i el turisme, sectors madurs de l’economia vendrellenca

Serveis i
turisme,
sectors
madurs

>
>
>
>
>

El 79% dels comptes de cotització del Vendrell pertanyen al
sector serveis.
D’aquestes empreses terciàries, el 53,1% són del sector
comercial o de l’hostaleria.
El 82% dels treballadors/es afiliats al Règim General de la
Seguretat Social pertanyen al sector terciari.
t
El 47,7% dels treballadors del sector serveis estan adscrits als
subsectors del comerç i l’hostaleria.
La presència d’empreses i treballadors/es
treballadors en el sector terciari
al Vendrell ha crescut un 14,5% i un 21% respectivament.

L’estructura econòmicaa del Vendrell està terciaritzada, amb un predomini de les activitats
vinculades al comerç i al sector turístic. Tot i que el Vendrell presenta oportunitats per
desenvolupar i impulsar noves activitats econòmiques, en nous sectors, també cal donar suport a
les activitats presents, que han estat tradicionalment el motor econòmic del municipi i que
tampoc s’escapen dels efectes de la crisi. En aquest sentit, i amb l’objectiu de millorar
l’atractivitat i competitivitat d’aquests sectors, és precís articular un conjunt de mesures i accions
concretes per millorar el posicionament i el creixement econòmic i empresarial d’aquests sectors
econòmics més madurs del Vendrell.
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El sector vitivinícola, un referent del Penedès

Font: www.janeventura.com

’espai agrícola a la comarca s’ha anat reduint progressivament a favor de la
Encara que l’espai
indústria, que ha anat creixent en importància, especialment a la zona del Vendrell, el sector
vitivinícola segueix sent important. Així, l’activitat econòmica del Vendrell no només
nom se centra en
l’activitat terciària en els serveis vinculats al turisme, sinó que també compta amb un sector
vitivinícola amb la localització de diferents cellers i caves. Aquests recursos, propis del territori,
també s’han de complementar amb el turisme i l’activitat cultural i de lleure del municipi, per tal
d’oferir una oferta conjunta, així com amb les accions de Denominació d’Origen (D.O.) Penedès.
Un territori amb oportunitats per desenvolupar i potenciar nous sectors econòmics

Oportunitats
per a nova
activitat
econòmica

>

Segons l’índex d’activitat
d’activitat econòmica de La Caixa el Vendrell
presenta un índex només del 45, per sota d’altres municipis
amb d’una mateixa dimensió demogràfica (111 Montcada
Mont
i
Reixac, 130 Sant Adrià del Besòs, 80 Sant Joan Despí, 78
Tortosa, 68 Olot, etc.).
etc.)

El Vendrell no compta amb un teixit industrial fort encara que a la comarca, i al Penedès en
general, sí que es té una estructura econòmica més diversificada. No obstant, i sobretot davant
l’afectació i repercussió de la crisi econòmica sobre el sector industrial i la construcció,
co
i amb el
debat sobre el futur del sector agrícola i vitivinícola, s’estan obrint noves oportunitats
econòmiques al territori, com ara el sector logístic, que poden oferir noves sortides laborals i
professionals a les persones. De totes maneres, el territori presenta altres sectors amb potencial
de desenvolupament, i fins ara escassament posats en valor, com el cultural, l’oci i lleure, el
turisme o l’hostaleria.
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El projecte Logis Penedès, a debat a la comarca

LogisPenedès

>
>
>
>

Finals 2010: aprovació Pla Director
Director Urbanístic Logis Penedès.
Penedès
2015, previsió d’entrada en funcionament de Logis Penedès.
Penedès
Generació entre 3.500 i 10.000 llocs de treball (14,77% dels
ocupats al Baix Penedès).
Penedès)
Impacte econòmic de 290 milions d’euros, més del 15% del
Producte Interior Brut de la comarca.
El projecte Logis Penedès, impulsat per la
Generalitat de Catalunya, té per finalitat la
construcció d’un nou centre logístic a la comarca
del Baix Penedès. Des d’un començament va
comptar amb l’oposició de la majoria del territori
encara que
ue últimament aquesta s’ha suavitzat i es
comença

a

acceptar.

El

projecte

inicial

contemplava la construcció d’un parc logístic de
280 ha, però des del territori es demana que
juntament a empreses del sector logístic i terciari el Logis Penedès també aculli
acull indústria de
difícil deslocalització i empreses d’investigació i desenvolupament. Una altra de les peticions del
territori és que es redueixi la seva extensió fins a una superfície de 180-200
180 200 ha per minimitzar el
seu impacte sobre el territori.
Falta d’arrelament
arrelament empresarial

Especialment crítica és la situació que presenta la zona de platges del municipi. L’activitat
econòmica que s’hi desenvolupa, fortament estacionalitzada, no afavoreix un arrelament de les
activitats econòmiques; és més, tenint en consideració
consideració que fora de la temporada d’estiu la
densitat poblacional disminueix (doncs es tracta de segones residències), la tipologia de
comerços i activitats que s’hi instal·len són bastant volàtils i estacionàries, de tal manera que el
grau de rotació delss establiments és bastant elevat. La falta d’activitat econòmica, així com la
fluctuació de la població resident i l’elevat preu de lloguer dels locals no ajuda a la implantació i
manteniment d’activitat econòmica. Per exemple, es comenta que l’única oficina
ofici bancària que es
trobava a la zona de platja ha tancat.
Poc esperit de creixement empresarial

En alguns grups de treball s’ha apuntat que algunes empreses del Vendrell tenen poca orientació
cap a l’exterior del municipi. És a dir, existeix un grup significatiu
significatiu d’empreses orientades només a
l’autocupació i/o subsistència que no contempla qüestions com la millora de la productivitat o
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l’ampliació del públic objectiu cap a altres comarques, província, estat, etc. Es troba a faltar una
major projecció i una voluntat
oluntat d’ampliar mercats per part de les empreses locals.
Dificultats per accedir al finançament

Tot i que es tracta d’un feblesa compartida amb la resta del territori català cal apuntar que, en
termes generals, els/les empresaris/es del Vendrell presenten
presenten dificultats per accedir a
finançament.
La prospecció empresarial, un instrument a potenciar

Des de l’Eina Espai Empresarial es fa prospecció empresarial per aproximar-se
aproximar
a les empreses locals. Anualment es visiten a l’entorn de 160 empreses. Ara
bé, aquesta
esta prospecció empresarial té una orientació més comercial, és a dir,
es visiten les empreses per donar a conèixer els serveis i recursos que posa
l’Eina a disposició d’elles: formació, assessorament, borsa de treball, etc. El
resultat és positiu, doncs la
la majoria de les empreses que es visiten acaben fent
ús d’algun dels serveis de l’Eina, fet que possibilita la seva captació per a
posteriors accions. De totes maneres, la prospecció empresarial actualment no permet captar
informació complementària que, per
per exemple, permeti conèixer les necessitats i demandes del
teixit empresarial, com ara perfils professionals, noves tecnologies, etc..

2.4 TURISME
El Vendrell, destí turístic

Destí
turístic

>
>
>
>

Marca turística: Costa Daurada.
Daurada
Barris marítims i platges: Coma-ruga,
Coma ruga, Sant Salvador i el Francàs.
8 km de litoral.
Patrimoni cultural i gastronòmic.
gastronòmic

Les platges de Sant Salvador, Coma-ruga
Coma ruga i el Francàs pertanyen al terme municipal del Vendrell.
L’existència d’aquesta zona de platges situa el municipi com un destí turístic de la costa daurada,
juntament a l’oferta de Calafell, Roda de Barà o Torredembarra. És una destinació turística no
només per persones de la província de Barcelona sinó també d’altres indrets de Catalunya i
d’Espanya, així com de turistes estrangers. Per tant, el turisme que atrau actualment el Vendrell
és un turisme de sol i platja que no es troba suficientment connectat amb la resta d’activitats
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complementàries del municipi. En aquest sentit, l’oferta cultural i gastronòmica
gastronòmi no es troba
suficientment promocionada ni entre els turistes ni entre els potencials visitants que es podrien
atraure (per exemple, relacionat amb un turisme cultural) i permetre un turisme durant tot l’any.
Una marca turística conjunta: Costa Daurada

Marca
turística
Costa
Daurada

>
>
>
>

Marca turística conjunta: Costa Daurada.
Daurada
L
Litoral
del Tarragonès i el Penedès.
Destí turístic de sol i platja.
platja
Destin
Destinacions
s de turisme familiar a la Costa Daurada: Calafell,
Cambrils i Salou.
Salou

El Vendrell està dins de la marca turística Costa Daurada i participa a les promocions que es fan
de formaa col·lectiva dins d’aquesta marca.
marca Ara bé, es considera que aquesta marca no genera
suficient atractiu per al municipi,
municipi doncs els beneficis que n’obté no s’evidencien de forma clara,
clara
ja que el municipi turístic de referència de la Costa Daurada és Salou. El Vendrell,
Vendrell juntament a la
seva oferta turística a les zones de platja, i a diferència d’altres municipis de l seu entorn, també
contempla una oferta cultural complementària atractiva. Partint de l’existència d’aquests actius,
alguns sectors del municipi consideren que el Vendrell hauria de treballar per una major
diferenciació i singularització dins la marca Costa Daurada,
Daurada, però sense desvincular-se,
desvincular
per
promocionar més intensivament el municipi com a destí turístic.
El Vendrell, nou destí de turisme familiar?
famil

Nou destí
de turisme
familiar?

>

>

>

10 destins a Catalunya de Turisme Familiar (marca DTF) entre
la Costa Brava, Costa de Barcelona-Maresme
Barcelona Maresme i Costa Daurada:
Blan Roses, Torroella de Montgrí-L’Estartit,
Blanes,
L’Estartit, Calella, Malgrat
de Mar, Pineda de Mar, Santa Susanna, Calafell, Cambrils i
Sal
Salou.
Properament es reconeixeran 3 noves destinacions
de turisme familiar: Calonge-Sant
Calonge Sant Antoni, Deltebre
i Lloret de Mar.
3 destins
destins de turisme familiar a la Costa Daurada:
Calafell, Cambrils i Salou

En el conjunt de Catalunya existeixen 10 destinacions reconegudes
reconegudes sota la marca de turisme
familiar. D’aquests, tres formen part de la Costa Daurada. Tenint en consideració el perfil del
turista i visitant de les platges del municipi, així com les activitats que ja s’estan desenvolupant
en temporada alta a la zona
ona de platges, es podria analitzar l’interès per presentar el Vendrell com
un nou destí de turisme familiar,
familiar, aprofitant la seva especialització en determinats turismes com
ara el turisme termal.
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El Vendrell no representa una marca de qualitat turística

Manca
d’una marca
turística de
qualitat

>

>
>
>

15 establiments hotelers, 2.607 places: 6 hotels de dues
estrelles; 4 hotels de tres estrelles; 4 hotels de quatre estrelles;
i 1 hotel de cinc estrelles.
3 càmpings, 3.106 places.
places
0 cases, masies o masoveries de turisme rural.
rural
69 restaurants i bars.
bars

El turisme del Vendrell correspon a un model de sol i platja que no posa en valor altres actius del
municipi com la cultura o la història. En aquest sentit, l’oferta turística està adaptada a aquesta
clientela i no ha invertit en millora de la qualitat. D’altra
D’altra banda, les característiques del perfil
turístic no han permès vincular el turisme amb altres activitats del municipi (cultura, gastronomia
o tradició). Per tant, es torben a faltar mesures i accions específiques que permetin aprofitar els
turistes que jaa vénen al Vendrell i apropa’ls-hi
apropa’ls hi els recursos i l’oferta complementària que ofereix
el municipi, sovint desconeguda.
Consciència de ser un municipi turístic?

Consciència
de municipi
turístic?

>
>
>

19,12% de població estacional ETCA (equivalència a temps
complet anual).
anual)
28,1% de població no resident present ETCA.
8,9% de població resident no present ETCA.

Per
er l’oferta de platges, el Vendrell pot considerar-se una destinació turística.. Ara bé, dels treballs
qualitatius es desprèn com una part de la població no percep el municipi com un destí turístic,
degut en part per la separació física entre el nucli urbà i la zona litoral. A més, tampoc es
realitzen suficients campanyes de promoció turística del destí del Vendrell, no només en la
vessant de sol i platja sinó també en la cultural i en la seva
eva oferta complementària.
complementària Tampoc ajuda
la falta d’autoestima dels vendrellencs/es amb el seu municipi ni es posa en valor les qualitats i
els atributs que té el territori.
Evolució mitjana mensual de població de fet El Vendrell (2006-2007)
Mes

2006 gener
2006 febrer
2006 març
2006 abril
2006 maig

Població

43.668
42.428
52.112
64.803
60.560
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2006 juny
2006 juliol
2006 agost
2006 setembre
2006 octubre
2006 novembre
2006 desembre
2007 gener
2007 febrer
2007 març

65.114
76.750
92.347
60.763
54.204
47.667
46.461
47.574
42.909
51.215

Font: elvendrell.net

La diferenciació de la zona litoral en tres platges (i en tres marques)

Tres
platges, tres
marques

>
>
>

Existència del Patronat Municipal de Turisme
El Vendrell: un municipi, però amb tres platges i tres noms
Coma ga, Sant Salvador i el Francàs, les platges del Vendrell
Coma-ruga,

La diferenciació de l’oferta de platges del municipi en tres zones (Coma-ruga,
(Coma ruga, Sant Salvador i el
Francàs), i la promoció de tres marques turístiques diferenciades que no s’identifiquen amb el
Vendrell,, no afavoreix la promoció (turística) exterior del territori ni del Vendrell en el seu
conjunt ni de forma integrada;
integrada; és a dir, les platges no es coneixen com a platges del Vendrell,
sinó com a Coma-ruga,
ga, Sant Salvador o el Francàs.
Descoordinació dels
ls agents implicats en la dinamització turística del territori

Diversitat
d’agents

>
>
>
>
>
>

Patronat Municipal de Turisme
Centre d’Iniciatives i Turisme
Cuine del Vendrell
Cuines
Associacions d’empresaris
Marca turística Costa Daurada
Consell Comarcal del Baix Penedès

Existeixen diversess estructures de promoció turística del territori -el
el patronat municipal de
turisme, la marca Costa Daurada,
aurada, etc. - així com diversos agents llurs activitats
activitat econòmiques
estan vinculades al sector turístic (gremis de restauració, hotels, etc.). Mentre en el
e sector
gastronòmic s’ha emprès una iniciativa conjunta a través de la creació de les “cuines del
Vendrell”, en el sector turístic, tal i com es desprèn del treball qualitatiu realitzat, no existeix cap
estructura coordinada ni cap projecte conjunt entre els diferents actors; és a dir, s’evidencia una
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falta de treball conjunt en el desenvolupament i implementació d’accions orientades a la
promoció turística del municipi.
municipi
L’estacionalitat, el condicionant de la zona de platges

>
>

Estacionalitat

>
>
>

La temporalitat dels nous contractes arriba gairebé al 90%.
90%
L’evolució mensual de les contractacions reforça la marcada
estacionalitat del mercat laboral durant els mesos d’estiu.
L’evolució dels
de comptes
omptes de cotització mostra puntes durant el
segon trimestre de l’any i baixades durant
nt el quart trimestre.
trimestre
El sector serveis és el que proporciona la gran majoria
major dels
nous contractes (75%).
Les ocupacions que més llocs de treball generen són la
restauració, els
e serveis personals i el comerç i els treballs no
qualificats.

El Vendrell éss un municipi turístic, i aquesta realitat es reflecteix en el seu mercat laboral. Així, el
mercat de treball local està marcat per una important estacionalitat, amb un increment de
l’ocupació entre els mesos d’abril a setembre. Aquesta certa dependència
depend
de l’activitat turística
condiciona no només l’activitat econòmica que s’hi desenvolupa sinó les oportunitats laborals
que es concentren en l’època d’estiu. A més, es considera que tota la zona de platges només es
potencia en temporada alta, quan és part del municipi i resten determinades activitats obertes
(hotels, comerços, etc.).

Temporalitat sectorial al Vendrell 2010
100%
90%
80%
70%
60%
50%

89,5%

88,5%

89,3%

91,9%

89,2%

40%
Temporal

30%

Indefinit

20%
10%
0%

10,5%

11,5%

10,7%

8,1%

10,8%

Total

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació
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Els serveiss a la zona de platges, una mancança que no permet aprofitar l’atractiu dels barris
barri
marítims

El tipus d’activitat, i la seva estacionalitat, marca l’oferta de serveis a la zona de platges.
Especialment crítica és la seva situació en temporada baixa,
baixa, quan la majoria d’aquests estan
tancats.. Per tant, si es vol dinamitzar la zona de platges,
platges, i potenciar un major vincle
vincl amb la resta
del municipi, es precisa millorar l’oferta de serveis en aquesta zona del municipi, tant per donar
resposta a les activitats presents com a les persones que hi resideixen. Es tracta de serveis
financers, activitats
ats lúdiques (cinemes, etc.), establiments comercials, etc.
Una oferta hotelera de temporada

Oferta
hotelera de
temporada

>
>

>

>

10 hotels, la meitat oberts només en temporada alta.
5 hotels oberts tot l’any: Le Meridien Ra Beach Hotel & Spa
(5*); Balneari TermaEuropa Platja Coma-ruga
Coma ruga (4*);
(4*) Hotel
Marvel Coma-ruga
Coma ruga (4*); Hotel Ramblas Vendrell (4*); Hotel
Platja Mar (2*).
(2*)
5 hotels oberts de temporada: Gran Hotel Europe (4*); Hotel
Brisamar (3*); Hotel Natura Park (3*); Hotel Europe Sant
Salvador (3*); Hotel Coma-ruga Platja (3*).
3 càmpings, tots oberts només en temporada alta: Vendrell
Platja Bungalows & Càmping (1*); Càmping Francàs (2*);
Càmping Sant Salvador (3*).
(3*)

L’oferta hotelera del Vendrell es divideix en dues zones: al nucli urbà i a les platges, encara que la
major concentració d’hotels,
otels, i consegüentment de places hoteleres, es troba a la zona de platja.
Malgrat l’oferta hotelera, que en alguns casos es considera d’insuficient,
d’insuficient, un dels problemes és
que bona part dels hotels obren només en temporada alta, fet que minva l’activitat i el
dinamisme a la zona de platja. Els únics hotels que obren tot l’any són el Le Meridien Ra Beach
Hotel & Spa (encara que en tractar-se
tractar se d’un hotel de cinc estrelles el públic que atrau és diferent a
la resta d’establiments hotelers), el balneari Terma Europa,
Europa, l’hotel Marvel, l’hotel Ramblas i
l’hotel Platja Mar.
Un turisme “local”

Turisme
local

>

>

Ocupació turística agost 2010: 85,4% als hotels, 92,5% als
càmpings; 79,7% als establiments rurals; 95% als apartaments;
88% a l’alberg; i 80% a les pensions.
La despesa dels turistes i visitants en el comerç, bars i
restaurants és baixa.
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El perfil principal del turista del Vendrell és fonamentalment d’abast local, és a dir, procedent del
territori català i estatal. Tot i que el municipi també atrau i capta turistes estrangers
estranger aquests són
minoritaris i sovint no és mouen de la zona de platja, de tal manera que no s’integren amb la
resta del municipi ni fan ús de la resta d’oferta complementària.
Poc a aprofitament o valoració
oració del potencial autòcton: legat Pau Casals, vinya, pedra seca

El

Vendrell

disposa

de

diversos

elements autòctons que estan poc
valorats per
er la població local, però que
tenen potencial per constituir un
atractiu d’activitat al territori. En primer
p
lloc, a nivell cultural, destaca la figura de Pau Casals, personatge
ersonatge amb reconeixement
internacional, que permet desenvolupar activitats i atreure visitants al voltant de la música,
música així
com Apel·les Fenosa o Àngel Guimerà.
Guimerà. Altrament, la tradició de la vinya és molt important i
encara es disposa d’actius que permetrien
perme
impulsar activitats com l’enoturisme
noturisme o la festa de la
Verema.
a. En tercer lloc, el Vendrell disposa del patrimoni de la Pedra Seca (principalment marges
i casals) que si es recuperés i es mantingués augmentaria significativament l’atractiu paisatgístic
del municipi.

2.5 OFERTA COMPLEMENTÀRIA DE SERVEIS
Una oferta complementària de qualitat:
qualitat equipaments culturals, gastronomia, enologia, etc.

Oferta
complementària
atractiva

>
>
>
>

Oferta cultural: auditori, museu, etc.
Existència del projecte “Les
Les cuines del Vendrell”.
Vendrell
Presència de cellers.
“El paisatge dels genis”: projecte de turisme cultural a
Costa Daurada i Terres de l’Ebre per vincular les figures de
Pablo Picasso, Joan Miró, Antoni Gaudí i Pau Casals.

El Vendrell, complementàriament a la destinació turística de platja, ofereix una rica oferta
o
en
altres àmbits aprofitant els recursos propis que no tenen altres municipis. En termes generals, el
municipi compta amb l’Auditori Pau Casals,
Casals el museu Vil·la Casals-Museu
Museu Pau Casals,
Casals la casa
nadiua de Pau Casals, el museu Deu, la Fundació Apel·les Fenosa i el museu arqueològic. Tots
aquests equipaments culturals ofereixen un seguit de programacions musicals i una àmplia
oferta cultural, així com rutes per al municipi. Per altra banda, el Vendrell també compta amb
una oferta gastronòmica important, que s’ha reflectit en la creació de “Les cuines del Vendrell”,
on hi participen restauradors, cellers, viticultors i agricultors del municipi.
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Falta de correspondència entre oferta i demanda

L’oferta
oferta cultural no arriba a tots els visitants i potencials públics
públics del Vendrell. En aquest sentit,
diferents agents presents en els treballs qualitatius afirmen que mentre el Vendrell compta amb
una important oferta,, i de qualitat, a nivell cultural, gastronòmic, etc., aquesta no es correspon,
per una banda, al perfilil de la població del Vendrell i, per altra, tampoc es retroalimenta amb una
major atracció de visitants, és a dir, no s’aconsegueix una major captació
ció. Per tant, malgrat
existir aquesta oferta es percep una desconnexió amb la seva demanda, ja sigui per
desconeixement
sconeixement de la seva existència o bé perquè l’oferta no està ben dirigida i no s’arriba als
seus públic objectiu de forma adequada. A més, la falta d’empreses que explotin la
comercialització de rutes dificulta el coneixement del patrimoni, recursos
recursos i equipaments
e
del
municipi. Igualment, també es detecta una falta de màrqueting de ciutat per fer una major
difusió i promoció de l’oferta complementària del Vendrell orientada a captar a nous públicsobjectius.
Inexistència d’oferta lúdica i d’oci

Falta
d’oferta de
lleure

>
>

>

Oferta cultural i musical:: rutes culturals, museus, auditori Pau
Casals, música tot l’any, etc.
Activitats: aula aquàtica, Diver Parc Lúdic, gimnàstica a la
platja, marxa nòrdica, ludoteca a la sorra, rutes de camins pel
Vendrell, etc.
Oferta gastronòmica:
g
les cuines
ines del Vendrell, restaurants, bars,
productes típics, etc.

Una de les mancances del Vendrell és la falta d’oferta lúdica i d’oci, sobretot per als joves.
jov La
potenciació d’un destí turístic, i per fer-lo
fer lo més atractiu, també passa per garantir una oferta
complementària atractiva, ja sigui d’allotjament, de restauració, d’activitats de lleure, d’activitats
lúdiques i d’oci, etc. A més, aquesta oferta d’oci no només s’ha d’orientar als turistes, sinó que
també ha de donar resposta a les necessitats
necessita i demandes de la població local.
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2.6 COMERÇ
El Vendrell, un
n comerç dispers:
dispers: un municipi amb un eix comercial a cel obert i amb diferents
nuclis comercials

El Tancat

Centre
El Pèlag

Sant Salvador
Coma-ruga

El Francàs

Font: Google Maps

L’oferta comercial, malgrat concentrar-se
concentrar
fonamentalment al centre del municipi, és dispersa
geogràficament i no presenta un nucli comercial ben definit ni continu. Així, l’activitat es troba
distribuïda en diferents zones del municipi, sent especialment evident la diferenciació entre el
nucli urbà i la zona de platges. En aquest
aq
sentit, es generen diferents espais comercials. Per una
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banda, el nucli urbà amb una oferta comercial de centralitat; la zona del Tancat amb un comerç
de proximitat; un centre lúdic i comercial “Les Mates” amb locomotores comercials com un
supermercat de mitjana superfície i uns cinemes; i, finalment, la zona de les platges amb un
comerç de proximitat i orientat al turisme. En concret, la zona de platges es caracteritza per una
oferta comercial estacionària, de poca qualitat i poc variada,
variada, centrada principalment
pri
en
establiments orientats a les demandes, necessitats i productes turístics,
turístics, complementant-se
complementant amb
una oferta de restauració.. Per altra banda, i a diferència de la zona de platges, el nucli urbà
ofereix un comerç d’atractivitat, de proximitat, obert tot l’any,, i amb una oferta comercial mixta,
modernitzada i potent.
L’evasió de despesa, un problema del comerç vendrellenc en un entorn comercial fortament
competitiu

El Vendrell, i en concret el seu nucli urbà, presenta un eix comercial d’atractivitat
d’atractivita comercial
encara que en els últims deu anys aquest ha anat minvat, sobretot degut a la forta competència
amb els centres comercials a cel obert d’altres municipis potents del seu entorn com Vilanova,
Sitges, Vilafranca, Tarragona o Reus. A pesar de la capitalitat
pitalitat territorial, a nivell comercial el
Vendrell no exerceix la capitalitat que li correspondria i està perdent posicionament i quota
comercial en el territori.

30 km

20 km
44 km
36 km

Font: elaboració pròpia a partir de Google Earth
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Base: total mostra residents, 2ª residència i no residents,
residents n= 385
100%

0%
Alimentació fresca

A. envasada i
drogueria

Resident

2ºº residència

Roba, calçat i
complements

Equipament de la
llar

No residents

Lleure, esport i
cultura

60,53%
50,00%
35,50%
52,97%

66,43%
5,63%
39,73%
57,28%

60,85%
33,75%
39,13%
53,74%

48,79%
16,88%
37,15%
44,74%

25%

83,21%
43,33%
45,14%
71,24%

50%

92,54%
72,22%
51,62%
80,31%

75%

Bars i restaurants

TOTAL RES., 2ª
2 RES. I NO RES.

Font: Estudi i polítiques per a la renovació comercial al centre del Vendrell

Ell centre, necessitat d’un nou enfocament comercial

El centre,
zona
comercial

>
>
>

>
>
>

2 locomotores d’alimentació: mercat municipal i mercat
ambulant.
Important oferta de cadenes: 24 comerços d’equipament de la
llar i 6 de lleure i cultura.
cul
Reduïda oferta de franquícies d’equipament de la persona i de
la llar (9 establiments): e, 3.2% del comerç del centre. Es
complementa per 5 franquícies del subsector del lleure i
cultura i 2 més del sector “altres” (botigues d’informàtica).
En 15 carrers
carrers es concentra el 70,6% de l’oferta del centre del
municipi.
En 6 carrers i 2 places es tenen 109 establiments, el 39% de
l’oferta del municipi.
7 d’aquests carrers pertanyen a la zona vianantitzada i 2 són de
plataforma única.

El centre urbà del Vendrell
rell presenta importants serveis, equipaments i serveis que el posicionen
per esdevenir un referent a nivell comercial per als residents del municipi i d’altres municipis de
la comarca. En concret, es compta amb importants locomotores de comerç de proximitat
proximit com
són el mercat municipal i el mercat ambulant; l’existència d’un aparcament proper de pagament
i un altre de gratuït (tot
tot i que l’oferta d’aparcament en alguns sectors es considera insuficient);
insuficient la
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vianantització
anantització parcial del centre;
centre i la presència d’una
una associació de comerciants forta de tot el
municipi encara que ha de prendre noves orientacions a partir de la renovació de la seva Junta.
Malgrat aquestes fortaleses el centre urbà, i comercial, requereix un nou enfocament que el
potenciï, sobretot aprofitant
ofitant la captació de nous establiments i franquícies com s’està fent, per
tal de potenciar un major atractiu comercial.
comercial

Font: Estudi i polítiques per a la renovació comercial al centre del Vendrell

La zona del Tancat, una zona
ona amb identitat i amb comerç de proximitat

Comercialment, el centre és la zona més coneguda i ha de seguir posicionant--se com a comerç de
centralitat del municipi.. Ara bé, dins
di del nucli urbà existeix una altra zona comercial amb
capacitat d’atracció i que pot generar flux comercial
comercia entre les
es diferents zones del municipi com
és la zona del barri del Tancat. Ara bé, es considera que aquesta zona no es potencia
suficientment, doncs normalment les activitats de dinamització comercial es realitzen al centre
del municipi oblidant altres pols d’activitat comercial importants per al Vendrell (com pot ser la
Rambla del Tancat que ofereix múltiples espais per a l’organització d’accions).
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Un centre comercial a cel obert al nucli antic amb una capacitat d’atracció minvant

La capitalitat del Vendrell hauria de vincular-se
vincular
a una
oferta comercial i de serveis que donés resposta a les
demandes i necessitats no només de la pròpia població
sinó dels municipis del seu entorn. Ara bé, l’oferta actual
-tradicional i insuficient- treu atractivitat i provoca
pr
una
evasió de despesa sobretot cap a Vilanova i la Geltrú. Per
tant, els comerços del Vendrell no són capaços d’atraure a la població de la comarca ni dels seus
propis residents, que prefereixen anar a altres municipis amb una oferta més atractiva, de
d major
qualitat, més diversificada i amb una millor atenció al client. Igualment, per afavorir la
dinamització
zació comercial i incrementar l’atractivitat
l’atractivitat del nucli antic és important treballar
paral·lelament per fixar població al centre per tal de donar un major
jor dinamisme a la zona. En
aquest aspecte, destaca la important inversió pública duta a terme els últims anys al nucli antic
del Vendrell, a través de les
es accions del Pla de Barris, la recuperació d’edificis, els dibuixos murals
a les façanes “trompe d’oeil”,
il”, etc.
La imatge i marca comercial, un element fonamental per a la dinamització comercial

Actualment el nucli antic del Vendrell presenta, de forma
genèrica, la marca comercial “El Vendrell, zona comercial”.
Aquesta marca no és atractiva ni adequada, doncs
d
no fa cap
referència geogràfica al centre i el grafisme de la imatge no
s’ajusta a les noves tendències. Encara
ncara que l’associació que
aglutini el sector comercial sigui el CIT l’actual marca no facilita el màrqueting, la comunicació i la
difusió de l’eix
ix comercial del Vendrell.
Un comerç de proximitat,, un comerç mixt

El comerç del Vendrell és un comerç
de proximitat, que dóna riquesa al
municipi.

Encara

que

la

seva

orientació és tradicional, i no es
disposa d’una oferta massa variada,
és a dir, és té una mica de tot però és
insuficient, en els últims anys s’està
produint un canvi de tendència, fruit
del tancament de comerços per
jubilació i la implantació de nous
establiments comercials per gent jove que està portant a un cert rejoveniment del sector i a una
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potenciació del mateix amb la introducció de nous hàbits i comportaments que ajuden a la
modernització i a dinamitzar l’activitat comercial al territori. Aquest
quest canvi de tendència està fent
que convisquin diferents establiments comercials, compartint
compartint una oferta més “antiquada” amb
una oferta comercial més moderna, amb franquícies i marques. De totes maneres, aquesta
modernització no està fent que el Vendrell compti amb una oferta suficient que li permeti
competir amb el seu entorn.
Subsector
Eq. Persona
Quotidià alimentari
Eq. Llar
Lleure i cultura
Altres
Quotidià no alimentari
Automoció i carburants
Comerç Mixt
Total

Núm. d'establ. comercials
El Vendrell
CAT (*)
DIF
87
31,3%
19,6% 11,7%
74
26,6%
33,3%
-6,7%
46
16,5%
19,0%
-2,5%
35
12,6%
8,5%
4,1%
15
5,4%
4,1%
1,3%
12
4,3%
5,9%
-1,6%
5
1,8%
5,2%
-3,4%
4
1,4%
4,3%
-2,9%
278
100%
100%

Superfície comercial (M²)
(M
El Vendrell
CAT (*)
5.459,50 19,1% 13,2%
5.896,32 20,7% 25,2%
7.171,40 25,1% 25,0%
3.383,10 11,9%
5,6%
830,40
2,9%
3,2%
1.310,00
4,6%
3,9%
3.962,50 13,9% 12,2%
513,30
1,8% 11,7%
28.526,52
100%

DIF
5,9%
-4,5%
0,1%
6,3%
-0,3%
0,7%
1,7%
-9,9%

NOTA: la superfície dels establiments pels que no es disposava de la dada ha estat estimada en base a la mitjana
del subsector al municipi.
Font: cens de l'Aj. del Vendrell 2010. BBDD inicial: 940 usos en planta baixa sense considerar el M.M.
(*) Font: PTSEC segons IAE de l'IDESCAT 2003.

Font: Estudi i polítiques per a la renovació comercial al centre del Vendrell

Una oferta comercial tradicional,
tradicional poc diversificada i poc abundant

Comerç de
proximitat

>
>
>

807 llicències d’activitat comercials minoristes.
Dotació comercial lleugerament inferior a la mitjana provincial
(23,9) amb 22,5 llicències comercials per cada 1.000 habitants.
Superfície comercial mitjana de 118,69m2.
En general, el comerç del Vendrell és tradicional i poc
diversificat evidenciant-se
se una falta de comerç especialitzat i
una falta de complementarietat comercial
ial. A més, s’afegeix
l’escassetat d’oferta i la inexistència d’una
una oferta específica
pels visitants del municipi. Tot i que darrerament l’oferta

comercial ha millorat amb l’arribada i implantació de nous establiments més moderns i de
qualitat segueix trobant-se a faltar una modernització de determinats comerços.
comerços
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QUÈ TROBA A FALTAR AL CENTRE?-TOTAL ENTREVISTATS/DES
MILLORES AL COMERÇ
Freqüència % TOTAL MOSTRA
TOTAL
Preus més accessibles en general
Centre comercial potent
Oferta/varietat en general
Amabilitat/simpatia dels comerciants
Horaris més amples i/o flexibles
Hipermercat
Més concentració comercial
LIDL
Comerç més modern
Oferta productes tradicionals/artesanals
Solidaritat entre comerciants
Millor relació qualitat-preu
Menys picardia dels comerciants
Propaganda comercial i informació
Facilitats pagament a termini
Atractius per famílies amb nens
Més identitat comercial
Millor imatge i qualitat MA
Posar els preus als aparadors
Mostra

160
38
38
26
25
21
16
15
8
5
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1

39,1%
9,3%
9,3%
6,4%
6,1%
5,1%
3,9%
3,7%
2,0%
1,2%
0,7%
0,7%
0,7%
0,5%
0,5%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
409

Indicadors comercials
Municipis

Llicències
de comerç
minorista
(2009)

Població
2009

Nº de
m² /nº de m² / 1.000
llicències /
llicències *
hab. *
1.000 hab.

Calafell***
557
24.265
23,0
72,19
1.657
Valls**
602
25.092
24,0
105,78
2.538
Salou
646
26.649
24,2
56,11
1.360
Sitges
707
27.668
25,6
129,49
1.872
Vendrell (El)** ***
807
35.821
22,5
118,69
2.674
Cambrils
840
31.720
26,5
92,28
2.444
Vilafranca
28,0
131,49
3.616
1.076
38.425
Vilanova
22,8
132,49
2.355
1.500
65.890
Reus**
3.017
107.118
28,2
128,49
3.619
Tarragona
27,9
130,49
3.091
3.912
140.323
Total Prov. Tarragona
19.177
803.301
23,9
107,56
2.568
Total C.A. Cataluny
151.670 7.475.420
20,3
112,30
2.279
Font: elaboració pròpia a partir Anuari Econòmic de La Caixa (2010)
* no s'h ainclòs la superfície dels centres comercials
** capital de comarca
*** Municipi turístic a efectes de comerç

m² *

40.210
63.679
36.247
51.802

95.784
77.514
138.942
155.186

387.664
433.807

2.062.656
17.032.912

Font: Estudi i polítiques per a la renovació comercial al centre del Vendrell
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Un comerç poc adaptat als hàbits dels compradors

Més enllà de la falta d’oferta especialitzada també es troba a
faltar una adequació d’aquesta als hàbits i a les demandes dels
clients. En aquest sentit, per exemple, el sector comercial no
practica una política unitària en relació als horaris comercials,
de tal manera que els festius o els horaris d’obertura són
diferents
nts en funció de la política i estratègia de cada comerç. Aquesta falta d’unificació del sector
comercial debilita la imatge del mateix, alhora que l’existència de comerços tancats en dies
festius o dissabtes tarda tampoc afavoreix el flux de compradors.
L’actitud del comerciant, una barrera a combatre:
combatre: poca orientació de servei a la satisfacció del
client

En les diferents taules de treball s’ha ressaltat com
un problema l’actitud de determinats comerciants
davant el client. Segons es recull, sobretot en
e
relació al comerç tradicional,, aquest té una actitud poc orientada al client,, és a dir, no s’ofereix
una atenció amable fet que no afavoreix la imatge general del sector comercial del municipi i li
resta atractivitat davant altres pols comercials de l’entorn.
l’ent . Contràriament, el nou comerç té una
actitud diferent i valora la importància i la necessitat del client per tirar endavant el negoci.
Malgrat aquest canvi de tendència encara segueix persistint una cultura comercial que no
afavoreix la comunicació ni la imatge del sector.
La falta de professionalització
fessionalització del comerciant

En
n general, el comerciant té una mentalitat conservadora i no està molt professionalitzat,
presentant dèficits formatius per a la gestió del seu negoci. Aquesta situació és especialment
evident
vident entre el comerciant tradicional i de sempre del municipi, enfront els nous comerços més
professionals i professionalitzats que s’estan implantant.
El nou comerç, comerç immigrant

La competència del comerç local ha vingut per la localització de nou comerç
comerç immigrant. Aquest
comerç, valorat de menor qualitat, competeix en quant a horaris i a producte i es concentra al
centre.. Una de les problemàtiques amb aquest nou comerç és que s’està guetitzant i no
s’interrelaciona amb la resta del comerç local. Igualment,
alment, es percep un cert rebuig, tant pel propi
comerciant com pels mateixos vendrellencs/es a aquest comerç.
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Locals tancats, locals cars

Una de les problemàtiques, sobretot a la zona del centre, és l’existència de locals tancats que no
afavoreixen la continuïtat
ontinuïtat comercial (per altra banda, i degut a la crisi, al centre comercial “Les
Mates” també es troben locals tancats).
tancats) Alhora, ell preu de lloguer dels locals és elevat, fet que
tampoc afavoreix
eix l’obertura de nous comerços, i la concentració de la propietat
ietat no permet una
competència en el mercat immobiliari que pugui induir a un abaratiment dels preus. Conscients
d’aquesta problemàtica, des de la Regidoria de Comerç i l’oficina del Pla de Barris s’ha posat en
marxa un espai amb l’objectiu de dinamitzar el comerç del nucli antic. Es tracta d’un servei
(“Activem els locals tancats del Vendrell”) que fa d’enllaç entre les persones emprenedores que
volen obrir un establiment comercial al centre del municipi i els agents immobiliaris.
Un associacionisme comercial
rcial dividit

L’associacionisme comercial està representat pel Centre
d’Iniciatives i Turisme (CIT). En el CIT hi estan representats els
diferents sectors econòmics del municipi, tant el sector
comercial, com el turísticc i l’empresarial en general.
general El
funcionament
ncionament del CIT ha provocat que comerços del Vendrell
s’hagin donat de baixa de l’associació per considerar que no
s’estan representant correctament els interessos del sector
comercial (a més, les campanyes que es duen a terme es
focalitzen en el centre del municipi)
municipi i es qüestiona la seva efectivitat. És a dir, es percep una certa
desafecció del comerciant envers el CIT, doncs és una associació multisectorial i el comerciant no
queda clarament identificat. Per altra banda, també s’evidencia una divisió entre els diferents
ens i institucions responsables d’unir i/o promocionar el comerç local. A part del CIT al Vendrell
existeixen altres associacions de menor dimensió, com l’Associació de Comerciants
Comer
i
Professionals de El Francàs,
càs, Coma-ruga
Coma
i Sant Salvador,, que tenen un àmbit d’intervenció més
petit i a través de les quals es realitzen petites accions de dinamització en el seu territori.
territori
La fira, un instrument de desenvolupament de poc valor

El Vendrell, anualment, organitza una fira multisectorial. Des
d’una part del propi sector comercial i empresarial es valora
valor
negativament, doncs es considera que aporta poc al municipi,
l’organització i estructura està obsoleta, els preus dels
estands són cars i existeixen problemes d’aparcament per a
l’arribada de les persones. Segons les dades facilitades, el
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nombre d’empreses vendrellenques presents a la fira se situa tan sols al voltant del 20%. No
obstant, també es destaca que una reconversió,
reconversió, tant del contingut com del recinte, podria
impulsar la fira per esdevenirr un element amb potencial de creació d’activitat comercial.
comercial
El comerç, una aposta municipal però amb escassa estructura tècnica de suport

El comerç compta amb una Regidoria pròpia juntament als àmbits de turisme i platges.
platges Ara bé, la
dotació de personal tècnic és insuficient, doncs específicament no es compta amb cap tècnic/a
dedicat a la gestió, assessorament i suport al sector comercial del municipi, per la qual cosa les
accions de dinamització comercial de l’Ajuntament es vehiculen a través de l’Associació
l’Associ
del CIT,
que rep una subvenció anual a l’entorn dels 50.000 euros per part del consistori. De totes
maneres, actualment, i a través del Pla de Barris del municipi, es compta amb una tècnica per al
suport i dinamització de l’activitat comercial al nucli
nucl antic.

2.7 ACTIVITAT EMPRENEDORA
Bona oferta de recursos municipals de suport a l’activitat empresarial i emprenedora:
emprenedora L’Eina
Espai Empresarial

Eina Espai
Empresarial

>

Activitats de l’Eina Espai Empresarial (2010): seminaris
A
eminaris i tallers
de generació
generaci d’idees i creació d’empreses amb una
na participació
de 733 persones; tallers
tallers de generació d’idees i creació
d’empreses per a joves (288 persones); concurs
oncurs “joves
“
amb
idees”; allotjament de 10 empreses; sessions
sessions informatives
setman per a persones emprenedores (524
setmanals
524 assistents);
assistents 245
e
entrevistes
d’informació empresarial; 576 assessorament
ssessoraments per
a l’elaboració del pla d’empresa;
d’empresa 94 empreses creades;
creades 43
a
assessoraments
especialitzat
pecialitzat per a les empreses; 40
a
assessoraments
per a la consolidació
ió d’empreses de recent
creació; 31 cursos de formació empresarial;
empresarial; 192 visites a
empreses; 16 actes d’interès empresarial; etc.

A través de l’equipament municipal de l’Eina el Vendrell ofereix
diversos serveis de suport a l’activitat emprenedora i empresarial
del municipi (Eina Espai Empresarial). Tot i que
ue en determinats grups
de treball s’ha posat de manifest com aquests serveis no sempre són
coneguts, per les persones i pel teixit empresarial del municipi,
municipi, les dades mostren com l’Eina
Espai Empresarial, en els últims anys, ha experimentat un creixement important en quant a
nombre d’usuaris atesos.
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Nombre de persones emprenedores ateses a l'Eina Espai Empresarial
Any

1r trim.

2n trim.

3r trim.

4 trim.

TOTAL

2010
2009
2008

145
164
82

140
83
52

122
84
78

117
126
94

524
457
306

Font: L'Eina Espai Empresarial
resarial

Existència d’un
n viver d’empreses que facilita la consolidació de projectes.

Viver
d’empreses

>

>
>

Viver d’empreses del ‘Eina Espai Empresarial: 9 despatxos per
fer cessió d’espai i 1 despatx per domiciliació empresarial
(compartit).
Actualment, el viver de l’Eina
l’Eina presenta un grau d’ocupació del
100%.
A l’any 2009 en els diferents serveis de cessió d’espais varen
passar un total de 33 empreses, dada que al 2010 s’incrementà
a les 48.

Entre els serveis i instruments que facilita l’Eina destaca el valor afegit que representa la
disponibilitat d’espais empresarials per a persones emprenedores per poder afrontar els primers
anys d’activitat amb una menor càrrega de despesa, així com un accés més fàcil a la resta de
serveis de l’Eina.
La Xarxa Emprenedora, un vincle d’unió
d
de les persones emprenedores

L’Eina és un espai molt ben valorat per al sector
empresarial i per a les persones emprenedores del
municipi. Una de les últimes iniciatives duta a
terme per l’Eina (any 2009) ha estat la constitució
de la Xarxa Emprenedora
ora com a punt de trobada de les persones emprenedores i empreses del
municipi amb l’objectiu de fomentar un major coneixement del teixit empresarial del municipi,
fomentar els contactes i les interrelacions comercials i afavorir un intercanvi d’informació,
d’informació
opinions i dubtes entre les pròpies empreses. Actualment a la Xarxa hi formen part més de 150
empreses. Ara bé, també s’ha evidenciat com el nom de la Xarxa Emprenedora també genera
certa confusió, doncs no només engloba a persones emprenedores sinó que també està oberta
obert a
empreses i va més enllà del
el suport i assessorament mutu per arribar a generar més activitat i
contactes comercials entre els seus membres.
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Poca interacció entre els nous empresaris/es i les empreses
empre
tradicionals

Tot i que la Xarxa Emprenedora
enedora està oberta a tots els perfils d’empreses (tant de
d nova creació
com ja consolidades), les persones emprenedores del Vendrell troben a faltar un major contacte
amb la resta d’empresaris/es de major recorregut al municipi.
La persona emprenedora: emprenedoria
emp
o autoocupació?

S’ha de diferenciar entre les
es empreses que es posen en marxa
marxa per una iniciativa emprenedora i
per donar resposta a una necessitat de mercat detectada i, per altra, aquelles empreses noves
que donen resposta només a les necessitats d’ocupació de la persona i que sovint es basen en
l’experiència professional de la mateixa o en un determinat tipus d’activitat que requereix una
menor especialització i coneixements. En general, i més últimament com a conseqüència de
d la
conjuntura econòmica
ica i l’augment de persones aturades,, la majoria de noves empreses que es
creen responen més a necessitats d’autoocupació, de tal manera que el perfil i el coneixement
de gestió empresarial de les persones emprenedores són insuficients i poden dificultar la
l
supervivència de la nova activitat i comportar una major mortalitat empresarial.
empresarial
Falta d’emprenedoria
’emprenedoria per oportunitats sectorials

L’increment de l’emprenedoria per autoocupació implica una emprenedoria que respon més a
necessitats personals que no pas a oportunitats sectorials. Conseqüentment, aquesta
emprenedoria implica també un major desconeixement del sector, és a dir, de les necessitats de
gestió així com dels riscos i les oportunitats de mercat que presenta. En general, actualment, no
es compta amb una informació detallada del sector d’activitat específic que es vol impulsar.
impulsar
Escassa empresarització de les persones emprenedores

Degut, en part, a un perfil de baixa formació, les persones emprenedores no tenen una visió
empresarial que repercuteix en la
la gestió del negoci i en el seu creixement i millora de la
competitivitat. A més, la crisi econòmica actual, i l’augment de persones aturades, ha
incrementat la posada en marxa de nous projectes empresarials amb una orientació
d’autoocupació que no com a resultat
resultat d’una identificació de necessitat. Aquests condicionants
fan que les noves empreses corrin un major risc de mortalitat en els seus dos primers anys de
vida, per la qual cosa les accions de suport a la consolidació empresarial, com ara la formació per
p
una major professionalització, i una formació de qualitat, són aspectes fonamentals.
Dificultats de la persona emprenedora
emprenedor en la promoció

Una de les mancances de les persones emprenedores, com s’ha recollit en el treball qualitatiu, és
la promoció del seu negoci. En aquest sentit, s’identifica
s’identifica la necessitat de millorar la promoció de
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les persones emprenedores,
s, tant pel que fa a la presència
presència i difusió per Internet, com per ampliar
el seu mercat a fora de l’àmbit d’influència del municipi. Actualment, ja es compta amb la Xarxa
Emprenedora com a espai per potenciar la cooperació empresarial i el coneixement entre les
empreses del territori. Tot i així, es considera que s’haurien de desenvolupar eines o mecanismes
de suport específics.

2.8 DEMOGRAFIA
El Vendrell,, capital de comarca, capital demogràfica

>
>

Capital
comarcal

>

Població total: 36.068 (2010)
El 58,3% dels habitatges familiars són secundaris, enfront el
33% dels habitatges principals, quan la mitjana catalana
d’habitatges principals és del 70%.
Durant el mes d’agost la població
població del Vendrell es dobla: se
situa aproximadament en un 104% per sobre de la resta de
l’any.

El Vendrell agrupa el 36% de la població total del Baix Penedès (amb més de 36.000 habitants).
És el nucli més important i de referència,
referència en quant a població,, seguit de Calafell (amb un 24,5%) i
Cunit (12,5%). La seva població resident, però, s’incrementa de forma notable en temporada alta
degut al turisme que arriba al municipi, ja sigui per ocupació de segones residències o bé per
l’oferta hotelera.

Evolució mitjana mensual de població de fet. El Vendrell
100.000
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80.000
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30.000
20.000
10.000
-

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de www.elvendrell.net
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Una tendència demogràfica creixent amb un estancament actual

>

Estancament
demogràfic

>
>

Entre els anys 2000 i 2010 la població resident al Vendrell ha
crescut en un 60%, en línia amb el Baix Penedès (65%) i molt
per sobre
s
del conjunt de Catalunya (18%).
El ritme de creixement anual ha estat a l’entorn
l’entorn del 6-7%,
6
exceptuant a partir del 2009 coincidint amb la crisi econòmica.
En aquest últim any el creixement poblacional ha estat tan sols
del 0,7%.

En els últims anys el Vendrell ha experimentat un important creixement demogràfic fruit de
l’expulsió de residents de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per l’encariment
l’encariment dels preus de
l’habitatge i, per altra banda, l’arribada de població immigrada estrangera (atreta per les
oportunitats laborals que oferia el territori durant la darrera dècada). La bona localització del
municipi, així com les bones comunicacions, ha afavorit l’atracció de nova població
poblaci i el
creixement poblacional exogen que ha viscut el municipi encara que darrerament,
rrerament, amb la crisi
econòmica, aquesta tendència s’ha frenat. Aquesta arribada de nova població ha comportat un
cert rejoveniment de la població,
població però, no va suposar
ar una forta pressió pel mercat de treball
local, doncs eren persones que mantenien la seva
se ocupació en el lloc de procedència.
procedència

Evolució de la població. El Vendrell, 2000-2010
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat

Any
2000
2001
2002
2003

Habitatges construïts de nova planta. El Vendrell
Acabats
Iniciats
Projectes visats col·legis
Cèdules habitabilitat
Certificats fials d'obra col·legis
aparelladors
habitatges lliures DGAH
aparelladors
876
733
779
814
797
999
1.443
760
663
1.856
1.005
923

Font: elvendrell.net
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El perfil demogràfic del Vendrell: una
un població de renda mitjana-baixa

>

Població de
renda
mitjanabaixa

La Renda Bruta Familiar Disponible (RBFD) dels habitants del
Vendrell se situa a l’any 2007 a la mitjana catalana, quan abans
de la crisi aquesta estava per sobre (106,7), prenent valors de
l’any 2000.
La RFBD és de 16.300 euros per habitant, xifra que ha crescut
des de l’any 2000.

>

Els nivells formatius de la població, en general, han millorat. Ara bé, això no implica que en el
Vendrell segueixi predominant un col·lectiu poblacional amb un nivell formatiu de poca
qualificació i un nivell de renda mitjà-baix,
mitjà baix, degut fonamentalment al mapa d’oportunitats
laborals que ofereix el municipi.
municip Aquest perfil demogràfic dificulta les possibilitats de
requalificació i recol·locació d’aquestes persones.

RFBD per càpita (Índex Catalunya=100)
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat

La població estrangera: un col·lectiu representatiu i un risc per a la cohesió social
soci

Creixement
de la
població
estrangera

>
>

>
>

Durant la darrera dècada la població estrangera ha passat de
representar poc més del 4% al 16,5% de la població resident.
El 43% de la població estrangera prové del Marroc (43%),
encara que últimament ha incrementat la presència de
població procedent d’Amèrica del Sud (21,5%).
En determinats barris la proporció de població immigrant
immig
es
troba per sobre del 25%.
25%
En els últims anys les migracions externes han representat
gairebé el 70% del creixement demogràfic del Vendrell.
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La població estrangera immigrant,
grant, en els últims anys, ha passat a ser un 16,5% de la població del
Vendrell. Tenint en compte la seva representació dins del municipi, l’elevada presència de
persones estrangeres,
eres, l’actual context econòmic i l’increment de l’atur que
qu afecta a tots els
col·lectius existeix el risc d’aparició de moviments ciutadans que dificultin la cohesió social de la
ciutat, apareguin problemes de convivència i generin un entorn de conflictivitat social.
social
Població nacionalitat estrangera

El Vendrell
Baix Penedès
Catalunya

2000

2009

4,4%
4,3%
2,9%

16,5%
16,1%
15,9%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Idescat

2.9 FORMACIÓ
La Mesa de Formació, un punt de trobada dels agents implicats en l’educació al Vendrell

Des de l’any 2010 el Vendrell compta amb una mesa
mesa de formació on estan representats els
diversos agents del món educatiu i ocupacional del Vendrell, com centres formatius, instituts,
l’oficina de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya, sindicats, associacions empresarials, etc.
L’objectiu de la mesa
sa és apropar i fomentar el treball conjunt entre tots els agents del món
educatiu per donar resposta a les problemàtiques actuals.
El treball en xarxa, una aposta necessària

La falta de coordinació entre els diferents actors de l’àmbit formatiu i ocupacional
ocupaci
al Vendrell és
una qüestió
üestió que es posa de manifest fins i tot en el si de la mesa de formació. En aquest sentit,
s’aprecia
’aprecia una manca de coneixement del conjunt de l’oferta formativa -tant
tant reglada com no
reglada- existent al municipi, així com de les instal·lacions
i
que es tenen i que es podrien utilitzar
de forma conjunta. Però aquesta coordinació no només s’ha de dirigir als agents que fan
formació (públics i privats),, sinó que també es requereix d’una major coordinació amb el propi
sector empresarial, doncs és aquest qui ha de captar les persones formades.
formades
Centres formatius – Serveis d’ocupació: un binomi

Binomi
formacióocupació

>
>
>
>

Oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya
Servei d’Ocupació municipal: Eina Servei d’Ocupació
IES Andreu Nin: batxillerat i formació professional (únic IES dels
cinc del municipi que imparteix cicles formatius)
Centres de formació privada
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Els serveis d’ocupació (tant locals com de la Generalitat) atenen a persones aturades que
cerquen feina i busquen una prestació econòmica en aquest període de desocupació.
desocupació. Per altra
banda, els centres formatius -homologats
-homologats i després d’obtenir l’atorgament de cursos de formació
ocupacional subvencionats- ofereixen cursos per millorar la capacitació de les persones aturades.
Ara bé, no sempre ambdós sectors actuen de
de forma conjunta; és a dir, es detecten certs
problemes de comunicació i d’intercanvi d’informació que no possibilita un major control
d’aquells itineraris que van lligats a ajudes econòmiques
econ
ni es vinculen als rendiments.
El Vendrell, un municipi
nicipi amb un millor nivell formatiu,, però un municipi amb una oferta laboral
de poca qualificació

Oferta laboral
condicionada
al nivell
formatiu

>
>
>
>

El 48%
48 de la població ha assolit
ssolit estudis de nivell bàsic.
Un 10%
1 de la població no ha finalitzat
tzat els estudis primaris,
primaris un
altre14% no té estudis i un 3%
3 no sap ni llegir ni escriure.
Un 11% de la població ha cursat
ursat una carrera universitària o un
doctorat, enfront el 6% del 2001.
Respecte a l’any 2005, es troba un menor nombre de persones
amb cicles formatius de grau superior però, en canvi, un
nombre superior de persones amb estudis universitaris.

L’arribada de nova població en els últims anys no només ha rejovenit el perfil demogràfic del
Vendrell sinó que també ha afavorit una millora dels nivells formatius de la seva població. Ara bé,
el perfil formatiu més predominant
predominant segueix sent el d’educació bàsica, encara que amb una major
presència de persones amb estudis tècnics i superiors. De totes maneres, el Vendrell presenta
poques oportunitats laborals per als titulats superiors,
superiors, doncs l’oferta laboral se centra
fonamentalment
ment en perfils de poca qualificació,
qualificació, fet que dificulta la seva inserció laboral.
laboral
Distribució de població per nivell d'estudis al Vendrell 2010

Graduat escolar o
equivalent, ESO, EGB
48%

Primària
Incomplerta
10%
Sense estudis
14%

No sap llegir ni
escriure
1%

Llicenciat i doctorat
7%
Diplomat
4%

BUP, FP2, equivalent
o superior
9%

FP1, Oficialia
industrial
7%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament

41

2 CARACTERITZACIÓ DEL VENDRELL

La falta d’adequació de l’oferta formativa amb les necessitats de les empreses

Falta
adequació
oferta
formativa

>

>

Dels 5 IES del Vendrell
Vendrell només l’IES Andreu Nin ofereix 5 CFGM
(gestió administrativa, electromecànica de vehicles, comerç,
instal·lacions elèctriques i automàtiques i atenció
sociosanitària) i 5 CFGS (administració i finances, automoció,
gestió comercial i màrqueting, instal·lacions
instal·lacions electrotècniques i
educació infantil).
Centres universitaris propers: Universitat Rovira i Virgili
(Tarragona i Reus) i Campus UPC Vilanova i la Geltrú.

Si es vol que les empreses siguin competitives cal formació i que aquesta estigui lligada a
l’ocupació i a les necessitats del teixit empresarial del territori. Actualment cada entitat imparteix
la formació que li interessa, que té homologada o que pot impartir a les seves instal·lacions, de
tal manera que generalment es dupliquen cursos i no es cobreixen les necessitats reals de
determinats sectors. En aquest sentit, es posa de manifest com l’oferta formativa està
desagregada i no connectada entre els diferents subsistemes formatius.
La formació ocupacional, una opció per a la millora de l’ocupabilitat
l’ocupabilitat de les persones

Tenint en consideració les dades actuals d’atur, i el perfil de les persones desocupades, es posa
de manifest la necessitat d’oferir programes ocupacionals que millorin les capacitats i habilitats
competencials d’aquests col·lectius
col·lectius (cursos de formació ocupacional professionalitzadora,
Programes de Qualificació Professional Inincial (PQPI), plans d’ocupació, etc.). Ara bé, un dels
problemes actuals és que l’oferta de formació ocupacional està condicionada a les subvencions
del Departament
artament de Treball,
Treball de tal manera que no es pot garantir una oferta formativa
ocupacional estable i al llarg de tot l’any perquè es depèn de les convocatòries que s’obrin.
Una formació poc flexible

L’oferta formativa està regulada pel Departament d’Ensenyament
d’Ensenyament (en relació a la formació
reglada) i el Departament d’Empresa i Ocupació (pel que fa a la formació no reglada i
professionalitzadora). L’existència de normatives, que exigeixen l’homologació de centres i
l’aprovació del mapa formatiu d’aquell territori
territ
i de la formació que s’impartirà, dificulta
l’adaptació de la formació a les necessitats i demandes de les empreses d’una forma ràpida, àgil i
flexible. Aquesta rigidesa del sistema, juntament a la dependència de recursos econòmics
externs per poder impartir
partir la formació així com a la resolució de convocatòries,
convocatòries problemàtica
més evident en el cas de la formació ocupacional, no permet la realització d’inversions en
instal·lacions tècniques que permetrien la realització de nous cursos d’altres famílies
professionals. Aquesta situació evidencia l’existència de dificultats per poder oferir un entorn
formatiu que s’ajusti de forma ràpida a les necessitats formatives immediates del territori.
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Poca oferta formativa, poca diversitat

En general, l’oferta formativa -reglada
reglada i no reglada, es considera insuficient, tant pel que fa
referència al nombre de cursos que s’ofereixen com a la tipologia d’especialitats. En el cas
específic de la formació professional en tota la comarca del Baix Penedès només en quatre
municipis
is s’imparteixen cicles formatius i les famílies professionals
professional predominants són les
d’administració i informàtica. Concretament, en el Vendrell, dels cinc instituts existents només
l’Andreu Nin ofereix cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. Sobretot
retot en un context
com l’actual, amb un increment de l’atur i amb una major necessitat i demanda de formació per
part de les persones, és precís poder oferir una major oferta formativa que vagi més enllà de
l’oferta tradicional.. Actualment, el sistema educatiu
educatiu no dóna resposta a totes les demandes
d’accés a cicles formatius que reben, fent-se
fent se palesa la necessitat d’incrementar el nombre de
places oferides, així com l’especialitat. Per exemple, aquestes noves famílies professionals de
cicles formatius que ess podrien impartir, i que el territori necessita i vinculats en sectors
estratègics,, estarien vinculades en els àmbits de la infermeria (sociosanitari), les energies
renovables, la logística, l’electricitat, la integració social o de monitors de lleure.
Oferta formativa reglada al Baix Penedès: batxillerat i formació professional
Titulació
Vendrell
Calafell
Cunit
Arboç

Bisbal Penedès

Batxillerat
Ciències i Tecnologia
Humanitats i ciències socials
Arts
CFGM
Gestió administrativa
Sistemes microinformàtics i xarxes
Electromecànica de vehicles
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Comerç
Atenció sociosanitària
Jardineria
Olis d'oli i vins
Laboratori
Perruqueria
CFGS
Administració i finances
Automoció
Gestió comercial i màrqueting
Comerç internacional
Instal·lacions electrotècniques
Educació infantil
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Ensenyament

Més formació, més especialització

A part de la manca d’una major oferta formativa, cal que la que s’ofereixi sigui més
especialitzada, tècnica i sectorial. A més, no només cal treballar per millorar el sistema formatiu
reglat, sinó també el que fa referència
referència a l’oferta formativa ocupacional i contínua. En aquest
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darrer cas, també s’evidencia la necessitat de conscienciar el sector empresarial, doncs es
destaca una falta de motivació per valorar la importància de la formació al llarg de la vida de les
persones.
La crisi: una oportunitat per a la formació

La conjuntura actual s’ha de veure com una oportunitat per a les persones per formar-se
formar
i
millorar les seves possibilitats per a una major ocupabilitat. Encara que determinats col·lectius no
valoren la importància
tància de la formació per millorar les seves perspectives laborals, i és un aspecte
on cal una major intervenció, d’altres són conscients que una major qualificació els hi oferirà més
oportunitats en el mercat de treball. Davant aquesta situació els centress educatius del Vendrell
estan rebent una major demanda per cursar estudis de formació professional.
professional Aquesta major
demanda, en relació a l’oferta existent, està fent que no es puguin donar cobertura a totes les
sol·licituds,, de tal manera que s’està desaprofitant la voluntat de formació i d’incrementar els
perfils qualificats de la població vendrellenca.
Oportunitat: la fusió
usió dels tres subsistemes de formació

Actualment,
Contínua

des

dels

Departaments

d’Ensenyament i Ocupació i Empresa s’està
treballant per garantir
tir una veritable fusió dels
tres

Reglada

subsistemes

de

formació

(reglada-

ocupacional-contínua)
ínua) encara que el procés
d’aplicació està patint certa lentitud. Aquesta
Ocupacional

fusió i integració de la formació presenta una
important oportunitat, de la qual el Vendrell
Ve
se
n’ha de fer partícip.

Les pràctiques a les empreses, una opció satisfactòria

Tant des del sector educatiu, com de l’empresarial, es fa una bona valoració dels resultats dels
convenis amb empreses per a les pràctiques d’alumnes. Es destaca, igualment, la predisposició
pre
cooperant de les empreses. Ara bé, també s’evidencia com degut a la crisi actual els centres
educatius tenen més dificultats per poder introduir els alumnes a empreses per fer pràctiques.
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Dificultats per trobar personal qualificat i format

Encara
ra que anteriorment a la crisi actual les dificultats per trobar personal qualificat eren majors,
des d’alguns sectors econòmics, sobretot els vinculats amb gremis i professions, manifesten les
dificultats per poder trobar treballadors/es
treba
formats. En aquestt sentit, es reivindica la recuperació
de la figura de l’aprenent, doncs el sistema actual d’alumnes en pràctiques limita les possibilitats
d’aprenentatge de les persones perquè la normativa existent limita la realització d’activitats
físiques.
L’Eina Servei
ei d’Ocupació, un punt de referència

Eina Servei
d’Ocupació,
punt de
referència

>

Programes ocupacionals de l’Eina (2010-2011):: formació
ocupacional (més de 20 cursos en l’àmbit sanitari, informàtic,
idiomes, gestió de magatzem, gestió de petit comerç, turisme,
etc.); convenis amb l’IES Andreu Nin per a la sol·licitud de PQPI;
cursos formatius de pagament; cases d’oficis (atenció
sociosanitària, microinformàtica i perruqueria); accions
concretes per l’ocupació (“Encara ets a temps, forma’t per
ocupar te” i “Construïm ocupació”); programa “Suma’t”;
ocupar-te”
p
programa
Sefed; plans d’ocupació; itineraris personalitzats
d’inserció (IPI); programa “Més barris, més per joves” i “Més
barris, més per dones” dins del Pla de Barris; i PIRMI.

Juntament a la borsa de treball i al servei d’orientació i
intermediació, ell servei d’ocupació de l’Eina es posiciona com
un servei de referència per la població del Vendrell i de la
resta de la comarca per a la recerca de feina. El col·lectiu
usuari principal de l’Eina Servei d’Ocupació són les persones amb una major dificultat d’inserció
laboral i amb majors problemes d’ocupabilitat, doncs són persones amb baixos nivells de
qualificació i/o amb una formació molt baixa. Per tal de donar resposta a les necessitats
d’aquests col·lectius, i millorar les seves habilitats i competències
competències per tal d’afavorir una inserció
laboral, des de l’Eina s’ofereixen un conjunt de programes ocupacionals. Ara bé, el gruix
d’accions de l’Eina es focalitzen a les persones amb majors dificultats, quan no es pot oblidar
que, actualment, a l’atur hi ha una major diversitat de col·lectius i persones amb una major
qualificació que també poden requerir suport, assessorament o formació que ajudi a
incrementar les seves oportunitats laborals.
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2.10 ATUR I MERCAT DE TREBALL
Elss efectes de la crisi al Baix Penedès

Totess les comarques s’han vist afectades per la nova conjuntura econòmica que ha portat a la
destrucció de llocs de treball. De totes maneres, el Baix Penedès pot presentar un millor
posicionament amb l’expansió de noves activitats econòmiques com la logística,
logística la situació
estratègica i les bones comunicacions i accessos amb el pas del corredor de l’AP-7
l’AP i la C-32.

Evolució de l'atur per sexes al Baix Penedès
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La destrucció d’ocupació: el resultat de la crisi econòmica

Destrucció
d’ocupació

>
>
>
>
>

>

>
>

LL’atur al Vendrell afecta a 4.200 persones.
La taxa estimada d’atur en el 2005 era del 6,3%, al 2008 del
7,8% i a l’any 2010 creix fins al 16,7%.
En base a l’any 2005, l’atur ha crescut en més d’un 300% (en el
conjunt de Catalunya un 200%).
200%)
S produït una masculinització de l’atur associada a la
S’ha
davallad del sector de la construcció.
davallada
El gruix de persones aturades té entre 30 i 45 anys, ha assolit
un nivell formatiu bàsic i prové sobretot d’ocupacions sense
necessitat de qualificació en sectors com la construcció.
nstrucció.
La forta davallada del nombre de persones aturades entre els
mesos de maig i setembre posa de manifest una marcada
estacionalitat del mercat laboral del Vendrell.
Un 26% de les persones sense ocupació són estrangeres.
Un
L’increment de l’atur ha afectat
afectat especialment a les persones
menors de 25 anys i a les que es troben entre 40 i 49 anys.
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El mercat de treball del Vendrell no ha estat exclòs dels efectes de la crisi i ha patit diferents
processos de pèrdua d’ocupació.
d’ocupació A més, i a diferència d’altres
es municipis del seu entorn, el
Vendrell no té una indústria deslocalitzable i els seus sectors econòmics principals (serveis i
turisme) han permès, en certa mesura, pal·liar la situació. Des de l’any 2005 el nivell d’atur al
Vendrell s’ha triplicat.

Evolució del registre de l'atur. Índex 2005=100
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Font:
t: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació

Pèrdua d’activitat, davallada de les contractacions

Davallada de
les
contractacions

>

>
>

>

Després d’uns anys on les contractacions al Vendrell es van
mantenir estables al voltant de les 12.000 anuals, en els
darr tres anys aquesta xifra ha disminuït a nivells de l’any
darrers
2000 (unes 8.000 contractacions anuals).
Entre els anys 2005 i 2010 la mitjana de contractacions anuals
s’ha reduït en un 34,1%.
L’estancament del mercat laboral ha comportat un increment
de la temporalitat
temporalitat dels nous contractes (que arriba gairebé al
90%).
En l’últim any, però, es detecta una certa millora en els ritmes
de contractació, assolint gairebé les 8.000 i incrementant un
6.1% respecte al 2009.

La pèrdua d’activitat econòmica, reflectida
reflectida en una disminució dels comptes de cotització i en un
increment de l’atur, també ha comportat un alentiment de l’activitat que es tradueix en una
reducció del nombre de contractacions anuals que es registren al municipi.
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Un mercat de treball amb elevada temporalitat

Elevada
temporalitat

>
>
>

Entre els mesos d’abril a juliol l’atur al Vendrell a l’any 2010 ha
decrescut en un 8%.
En l’últim semestre de l’any el nombre de persones aturades
creix en un 10%, superant els nivell d’atur de principis d’any.
El nombre de contractacions registrades
registrades en el mes de juliol són
un 80% més que en les del mes d’abril.

Les característiques de l’estructura econòmica
econòmica del Vendrell, així com els seus sectors econòmics
predominants, no només porten a una activitat econòmica terciaritzada sinó també a un mercat
de treball amb una elevada temporalitat, fet que condiciona les possibilitats i els perfils
ocupacionals de les persones del Vendrell.

Evolució mensual de l'atur al Vendrell 2010
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Més persones aturades, nouss perfils vulnerables

Nous perfils
vulnerables

>

>
>

Increment
ncrement de les persones aturades per tres: el Vendrell a l’any
2005 tenia 1.478 persones registrades a l’atur i al 2010 han
passat a les 4.211 persones.
El 44% de les persones aturades tenen entre 30 i 44 anys.
El 93,4% de les persones
persones aturades tenen un nivell d’estudis
igual o inferior a l’educació general. Entre aquests, un 10,1%
no té estudis o estudis primaris incomplets.

Una de les principals conseqüències de la crisi és el canvi en el perfil de les persones
desafavorides en el mercat de treball: actualment, a part dels joves, els immigrants, les persones
majors de 45 anys o les persones amb alguna discapacitat també s’hi troben pares i mares de
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família entre 35 i 40 anys. Per tant, la crisi ha comportat l’aparició de nous perfils
pe
desocupats i,
consegüentment, en una situació vulnerable especialment per l’increment de persones aturades
de llarga durada.

Distribució de l'atur per edats. El Vendrell, desembre 2010
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació

Un increment en la demanda de serveis socials,
socials, efecte de la crisi econòmica actual

Els efectes de la crisi econòmica actual s’han notat de forma clara en les demandes i l’increment
de persones ateses en els serveis socials municipals, ja que ha canviat el perfil de les persones
usuàries i ha augmentat
mentat l’atenció de persones que es troben a l’atur des de fa un any o més -amb
poca formació, càrregues familiars i una situació econòmica precàriaprecària i el nombre de persones
autòctones que acudeixen al servei. D’aquesta manera, en aquests moments els serveis
serve socials
municipals estan rebent a persones d’una franja i d’un grup poblacional que fins abans de la crisi
no hi anava.
El perfil de les persones desocupades: un col·lectiu amb dificultats d’inserció per la manca de
formació i competències

Manca de
formació i
competències

>
>
>
>

>
>
>

Increment del
d 267% de primeres entrevistes al Servei
d’Ocupació de l’Eina entre 2007 i 2010.
En el 2010 es van realitzar
tzar 2.446 primeres entrevistes.
entrevistes
En el primer trimestre de 2011, en el servei d’ocupació ja s’han
realitzat 931 primeres entrevistes.
entrevi
El 60% dels usuaris
is atesos al servei d’ocupació en aquests
primers mesos de 2011 han estat homes (a l’any 2007
representaven el 32%).
Gairebé la meitat de les persones ateses pel servei d’ocupació
tenen una edat compresa entre els 25 i 44 anys.
Al voltant del 30% de persones
persones que s’atenen són de fora del
Vendrell, és a dir, de municipis de la resta de la comarca.
Aproximadament el 25% dels usuaris són persones
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>

>

estrangeres.
El 46% de les persones ateses tenen un nivell d’estudis primari
o no tenen estudis. Ara bé, un 25% tenen
tenen un nivell d’estudis
igual o superior al batxillerat o COU.
El 97% dels usuaris del servei d’ocupació són persones que es
troben en situació d’atur.

Encara que en els últims anyss el nivell formatiu de la població del Vendrell hagi millorat es troba
com encara hi ha un cert predomini de persones amb un perfil poc qualificat i amb un baix nivell
formatiu, col·lectiu que s’ha accentuat amb l’increment de l’atur en els últims temps perquè ha
estat el principal afectat de la crisi econòmica. Per tant, actualm
actualment
ent es percep com les persones
aturades presenten deficiències importants tant formatives com competencials i de capacitació.
El principal problema, però, és que aquestes persones tampoc valoren la importància de la
formació per progressar i inserir
inserir-se laboralment
oralment i, a més, acostumen a ser persones sense hàbits
d’estudi ni motivació personal. Tot això agreuja la dificultat d’inserció laboral d’aquests
col·lectius menys qualificats, sobretot en un context on les ofertes laborals són escasses.

Atur per nivell formatiu. El Vendrell, desembre de 2010
Sense estudis
Estudis primaris incomplets

3,3%
7,1%

Estudis primaris complets

7,8%

Programes de formació professional - Estudis secundaris
Educació general - Estudis Secundaris
Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris
Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris
Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris
Altres estudis post-secundaris

8,5%
66,7%
3,6%
1,3%
1,5%
0,02%

Font: Departament d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya

Els homes, nou
u col·lectiu perjudicat del mercat de treball

Masculinització
de l’atur

>
>
>

Ma masculinització de l’atur associada a la davallada
davallad del
sector de la construcció.
El 53% de les persones aturades al 2010 són homes
(enfront el 43% del 2007).
El 21% de les persones aturades estan adscrites a la
construcció, sector fortament masculinitzat.

Tradicionalment, les dones han estat un dels col·lectius més vulnerables del mercat de treball, és
a dir, un dels col·lectius amb una menor taxa d’activitat i d’ocupació. Ara bé, com a conseqüència
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de la crisi econòmica, on els homes han patit un efecte superior i una major expulsió del mercat
de treball, sobretot degut a l’impacte en el sector de la construcció, actualment es troben més
homes que no pas dones desocupades i registrats a l’atur. Aquest canvi
canvi de tendència haurà de
comportar un canvi d’orientació en les polítiques actives d’ocupació, així com en els programes
de qualificació professional.

Evolució de l'atur per sexes al Vendrell
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La borsa de treball, un servei estratègic però sense resultats

Borsa de
treball local

>
>
>
>
>

Llocs de treball oferts
ofer al 2010: 414
Ofertes de treball al 2010: 209 (en el 2007 van ser 369).
Empreses ateses al 2010: 144 (al 2007, 241).
Insercions laborals al 2010: 350 (quan en el 2007 van ser 172).
Currículums enviats al 2010: 1.186 (en el 2008, 2.278 i en el
Currículums
2009 782).

En un context com l’actual, amb un elevat creixement de l’atur i amb una major dificultat
d’inserció laboral de les persones, és important disposar d’instruments d’intermediació laboral
eficients.
icients. L’Eina, a través del Servei d’Ocupació, ofereix serveis d’orientació i d’intermediació que
permeten l’atenció i assessorament a les persones que cerquen feina i, per altra banda, gestionar
ofertes de treball.. Ara bé, en el treball qualitatiu s’ha evidenciat un problema amb el
funcionament i amb la gestió de la borsa de treball, fet que dificulta la utilització i la generació de
confiança per part del sector empresarial vers aquest servei -per
per la lentitud en la tramitació
d’ofertes, la falta de resposta,
osta, etc.etc. i, alhora, minva les ofertes de treball que es poden tramitar.
Aquesta borsa de treball, fins fa pocs mesos, estava gestionada per una persona de l’Ajuntament
però els esforços que s’hi posaven no eren suficients i no s’oferia un servei de qualitat.
qual
Actualment,
ctualment, i per un canvi d’ocupació d’aquesta persona, la borsa de treball està gestionada per
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una persona d’un pla d’ocupació, és a dir, per una persona amb una ocupació temporal que
tampoc facilita la prestació d’un servei continu i de qualitat,
qualitat doncs existeix certa incertesa per
quan finalitzi el pla d’ocupació.
L’Eina Servei d’Ocupació, un servei municipal d’abast comarcal
L’Eina Servei d’Ocupació no només atén a les persones del Vendrell sinó també dóna resposta a
les necessitats i demandes de les persones residents a altres municipis del Baix Penedès. En
aquest sentit, encara que es tracta d’un servei municipal, l’Eina té una vocació i un abast
comarcal, degut a la bon posicionament i les bones referències que té en el territori.

2.11 ORGANITZACIÓ I COOPERACIÓ ADMINISTRATIVA
Els serveis municipals,
s, punt d’atracció
El Vendrell té una bona dotació de serveis que dóna resposta a les principals necessitats del
municipi i que cobreix les demandes dels principals col·lectius. Especialment important és
l’equipament
uipament de l’Eina, amb els serveis d’ocupació (Eina Servei d’Ocupació),
d’Ocupació) empresa i
emprenedoria (Eina Espai Empresarial) ubicats en un mateix edifici.
edifici A més, l’Eina no és només un
equipament municipal, sinó que també té un abast comarcal, doncs atén i dóna serveis a les
persones d’altres poblacions del Baix Penedès.
La difusió de l’Eina: evitar la confusió de l’Eina Espai Empresarial amb l’Eina Servei Ocupació
L’Eina és molt coneguda tant arreu del municipi com als
municipis de l’entorn, i en els últims anys
a
aquest
coneixement de l’Eina ha millorat gràcies a la multiplicitat
d’accions de comunicació i difusió que s’han dut a terme.
Ara bé, es posa de manifest certa confusió entre els diferents serveis de l’Eina:
l’Eina l’Eina Servei
d’Ocupació i l’Eina Espai Empresarial.
Empr
En aquest sentit, la proximitat amb l’oficina del SOC
contribueix a incrementar la confusió dels serveis que presta l’Eina, així com fins i tot la seva
diferenciació entre Eina Espai Empresarial i Eina Servei d’Ocupació. A més, encara se sol
identificar
ificar l’Eina només amb els serveis d’ocupació.
El treball transversal, un instrument bàsic per al desenvolupament econòmic i social del
Vendrell
El desenvolupament del Vendrell passa per diferents àrees: empresa, emprenedoria, comerç,
turisme, persones, ocupació,
cupació, etc. Tenint en compte les problemàtiques del municipi, i les
diferents àrees d’intervenció de l’Ajuntament, i la interrelació que existeix entre elles,
elles és precís
articular un treball en xarxa que permeti una planificació i una actuació municipal més
m
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transversal i que compti amb intervencions a nivell social, empresarial, formatiu, ocupacional,
etc.. per tal de poder donar una resposta unitària a les problemàtiques de la ciutat i de les
persones. Actualment es detecta una falta de col·laboració intradepartamental
intradepartamental (que es realitza
de manera informal i per necessitat i no per uns canals formals prèviament definits).
definits)
La necessitat d’una major cooperació territorial
Especialment en un context econòmic com l’actual, la capacitat dels municipis per desenvolupar
desenvol
projectes per si sols es veu limitada; a més, determinats projectes no tenen sentit des d’una
perspectiva local, sinó que són projectes que requereixen d’una major cooperació tant a nivell
administratiu com público-privat.
privat. Per exemple, en l’àmbit dels polígons d’activitat econòmica es
requereix una major cooperació territorial per atraure nova activitat econòmica que ha de
beneficiar al conjunt del territori, especialment quan el planejament urbanístic no preveu un
major creixement de sòl industrial i els usos de l’actual estan limitats per activitats terciàries i
comercials.
Un territori amb una multiplicitat
ultiplicitat d’associacions empresarials
Al Baix Penedès s’hi concentren un bon nombre d’entitats i associacions empresarials, tant a
nivell global com sectorial.
rial. Aquesta multiplicitat d’associacions no afavoreix una única
interlocució amb l’administració ni el tractament de problemes comuns que afecten de forma
conjunta a tota l’activitat empresarial.
Un excés de burocràcia
La falta d’agilitat administrativa en alguns procediments que afecta a la rapidesa per atorgar
permisos, llicències o altres tràmits administratius és un obstacle per al desenvolupament de
l’activitat empresarial. Des del sector empresarial es considera imprescindible minimitzar el
temps de realització i resolució de les gestions empresa-administració
empresa administració i reduir l’actual
l
lentitud
administrativa.
L’accés al finançament, una problemàtica també per a l’administració pública
No només les empreses tenen problemes per finançar-se,
finançar se, sinó que les administracions
admin
públiques
també estan patint les conseqüències de la crisi i les retallades pressupostàries que estan tenint.
I l’Ajuntament del Vendrell no n’és una excepció. La dificultat de finançament, i la contenció de
despesa en els pressupostos municipals,
municipal està fent que les estructures tècniques
niques de l’Ajuntament
se’n ressenteixin.
enteixin. Per exemple, el grau de rotació del personal tècnic dels serveis d’ocupació i
d’empresa és del 95% (doncs bona part d’aquests es contracten a través de subvencions).
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L’equip humàà i tècnic de l’Ajuntament, un valor però amb un elevat grau de temporalitat

Recursos
humans
municipals

>
>

L’Eina: una plantilla de 30 persones, només 5 fixes (3 tècnics i 2
administratius).
Els plans d’ocupació han ampliat la plantilla de l’Eina de 30
persones a 51, totes elles temporals.
tem

Les estructures tècniques de l’Ajuntament, i en especial de l’Eina, tenen una elevada rotació i
temporalitat que, a més, requereixen la presència de plans d’acollida d’aquest nou personal i no
permeten una consolidació de les estructures.
estructures Aquesta temporalitat es deu a la dependència de
finançament i subvencions externes que permeten als ens locals reforçar les seves estructures
tècniques. Ara bé, i precisament en un context econòmic com l’actual amb dificultats de
finançament i retallades pressupostàries,
pressupostàries, l’existència de noves convocatòries que permetin
seguir comptant amb recursos humans tècnics és incerta. De totes maneres, encara que
l’Ajuntament compta amb un cos molt ampli d’administratius,
d’administratius denotant una certa mancança de
personal tècnic qualificat,
icat, les estructures i el personal tècnic dels diferents departaments de
l’Ajuntament és competent i demostra un coneixement i un grau d’implicació elevat que permet
la posada en marxa i implementació de projectes en pro del desenvolupament del Vendrell.
La promoció econòmica, un àmbit transversal amb dues regidories
L’estructura organitzativa de l’Ajuntament del Vendrell es divideix en set regidories. Pel que fa a
la promoció econòmica i ocupació aquesta queda repartida en dues regidories (i també dos
patronats,
tronats, el Patronat de Promoció Econòmica i el Patronat de Turisme),
Turisme), per la qual cosa es fa
necessari un major treball coordinat per tal de poder garantir actuacions conjuntes. Tant el
comerç, com el turisme, la indústria, la dinamització de la zona de platges,
platges, la fira, el servei
d’ocupació o el servei d’atenció i assessorament a les empreses i persones emprenedores són
elements crítics i fonamentals del desenvolupament econòmic del municipi, de tal manera que
cal una orientació i visió més conjunta i una acció més unitària.
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Regidoria
d'Hisenda, Perso
nal, Promoció
Econòmica i
Secretaria

Regidoria de
Mitjans de
Comunicació i
Sanitat

AlcaldePresident

Regidoria de
Cultura, Ensenya
ment i
Participació
Ciutadana

Regidoria de
Turisme, Comerç,
Indústria i
Platges
Regidoria de
Governació, Serv
eis
Socials, Joventut i
Festes, Tecnologi
a i Societat de la
Informació

Regidoria de
Serveis, Medi
Ambient i Esports

Regidoria
d'Urbanisme i
Obres Públques
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3 PLA D’ACCIÓ
En aquest apartat es presenta el pla d’acció del Pla Director d’Ocupació i de Promoció de
l’Activitat Econòmica del Vendrell per al període 2011-2014.

3.1 ELEMENTS CRÍTICS
Les conclusions derivades de l’anàlisi dels resultats
resultats de la diagnosi quantitativa i qualitaitva del
Vendrell permeten identificar les tendències i els elements crítics que condicionen el
desenvolupament social i econòmic de la vila:
>

L’encaix urbanístic nucli urbà-platges
urb
L’increment poblacional del Vendrell
Vendrell té importants conseqüències sobre la mobilitat,
l’estructuració territorial, la demanda de serveis, la pressió sobre el mercat de treball o
l’activitat econòmica. Més enllà del creixement de població flotant en els mesos d’estiu,
en els últims anys el Vendrell
Vendrell ha vist incrementar la població resident per la
transformació de segones residències en primeres residències. Per tant, la dispersió
territorial (entre el nucli urbà, les urbanitzacions i la zona de platges) s’ha accentuat i
s’ha convertit també en una dispersió demogràfica fent-se
se evident la necessitat
d’articular una intervenció urbanística que faciliti un major encaix territorial entre les
diferents zones per tal de dinamitzar l’activitat econòmica i la vida quotidiana.

>

Un estancament demogràfic
demogr
Després
esprés d’un període de creixement poblacional, degut a la dinàmica metropolitana del
municipi i la seva integració en la segona corona metropolitana de Barcelona que ha
atret a nova població i a la bona localització i encaix dins les vies de comunicació del
de
territori, actualment el Vendrell presenta un cert estancament demogràfic. La crisi
econòmica, amb la recessió del sector de la construcció i la davallada d’ocupació, ha
frenat l’atracció de població dels últims anys. De totes maneres, el municipi ha de seguir
gestionant l’augment demogràfic dels últims anys per tal d’adequar els serveis i
equipaments a la demanda de la població, així com les necessitats del nou mercat de
treball i la cohesió i integració social de les persones nouvingudes.

>

La terciarització
ció de l’activitat econòmica
econ
La limitació de sòl industrial, així com l’activitat econòmica tradicional del municipi, ha
accentuat el procés de terciarització de l’estructura econòmica del Vendrell. En aquest
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sentit, el sector serveis, i sobretot el comerç,
comerç, la restauració i l’hostaleria, és el principal
motor econòmic del municipi. Ara bé, tant el sector comercial com el turístic són sectors
econòmics madurs, que requereixen d’una modernització i renovació per tal de
dinamitzar l’activitat econòmica i fomentar
fomentar una activitat menys estacionària i de
capitalitat.
>

L’increment de l’atur
atur
Després d’uns anys de bonança econòmica, on el mercat de treball ha pogut donar
resposta a la demanda d’ocupació amb un increment de les contractacions i del nombre
de persones treballadores,
reballadores, des de l’any 2008 el mercat de treball local ha patit l’impacte
directe de la crisi econòmica, ja sigui amb la destrucció d’ocupació, amb un menor
dinamisme de generació d’activitat econòmica o amb una menor contractació. Com a
resultat, tot i que no és un cas únic del Vendrell, el nombre de persones aturades ha anat
augmentat cada mes, situant-se
situant se actualment per sobre de les 4.000. Actualment el
Vendrell no només ha de fer front a la demanda d’ocupació dels seus residents
autòctons sinó també a les demandes de la població nouvinguda als últims anys, tant
estrangera com de la corona metropolitana. Algunes d’aquestes persones treballaven
fora del municipi, però al quedar-se
quedar se sense feina estan generant una major pressió sobre
el mercat de treball local.
ocal.

>

El perfil de les persones aturades:
aturades: perfils tradicionals i nous perfils socioeconòmics
Tradicionalment, les persones amb majors dificultats d’accés al mercat de treball i amb
una major afectació de l’atur han estat aquelles amb uns nivells formatius més baixos i
procedents de grups d’ocupació de menor qualificació o d’aquells col·lectius amb majors
riscos d’exclusió social (persones majors de 45 anys, joves, dones, immigrants, etc.). Ara
bé, com a resultat de la crisi econòmica, que ha tingut un impacte
impacte general sobre tota la
població, els perfils de les persones aturades s’han diversificat, de tal manera que també
presenten dificultats d’inserció laboral persones d’entre 30 i 45, persones amb una major
qualificació, etc.

>

Els nivells formatius de la població
p
Al Vendrell segueix predominant una bona part de la població amb una baix nivell
formatiu, fet que afecta de forma directa a les possibilitats d’ocupació i al seu grau
d’ocupabilitat. Per tal de millorar el nivell de qualificació de la població, i oferir uns
perfils professionals adequats a les necessitats de les empreses del territori, cal potenciar
la formació i posar-la
la en valor, tant entre les persones aturades com els treballadors/es
en actiu i a les pròpies empreses. Millorant la formació, es millorarà l’ocupació.
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>

Un mercat de treball amb escasses oportunitats laborals
Tot i que les oportunitats laborals del Vendrell s’han vist reduïdes en els últims temps
com a conseqüència de la crisi econòmica, el municipi es caracteritza per oferir escasses
oportunitats laborals per la població amb un major nivell de qualificació i formació. A
més, l’ocupació generada al municipi ha estat, en general, de baixa qualificació,
associada als sectors econòmics predominants com el turístic i el comercial. Tampoc es
e
pot oblidar la tipologia d’ocupació vinculada al sector turístic, una ocupació temporal i on
la formació no sempre és necessària.

>

Un mercat de treball estacionari
L’actual estructura econòmica, i el mercat de treball, del Vendrell presenta una
dependènciaa del turisme. El model turístic del municipi correspon al model tradicional de
sol i platja, que és un turisme estacionari. Aprofitant els recursos i actius del Vendrell,
vinculats a l’oferta cultural i gastronòmica, s’ha de treballar per desestacionalitzar
desestacionalitz el
sector i la seva oferta tot promocionant el conjunt d’actius del Vendrell.

>

Un model turístic de sol i platja
El model turístic que ha caracteritzat el Vendrell (i gairebé tota la façana mediterrània)
ha estat el de sol i platja, amb les famílies estrangeres
estrangeres i de les zones interiors de les
comunitats més properes com a públic objectiu. Aquest model turístic és un turisme
estacionari i, alhora, amb una important competència amb altres destinacions tant
nacionals com internacionals. De totes maneres, el Vendrell presenta una oferta
complementària, a nivell cultural i gastronòmic, que pot atraure a visitants i ajudar a
desestacionalitzar l’activitat turística. Ara bé, aquest turisme actualment no es troba
suficientment posat en valor.

>

Una activitat comercial
comerc sense capitalitat
En els últims temps l’oferta comercial del Vendrell ha millorat i s’ha modernitzat, tot i
que presenta, en termes generals, una oferta comercial tradicional i poc adaptada als
hàbits del consumidor. Tenint en consideració la capitalitat
capitalitat comarcal del Vendrell,
actualment l’oferta comercial del seu eix no s’ajusta a les necessitats d’una capital, de tal
manera que es registra una important evasió de despesa envers a altres centres
comercials potents del seu entorn com Vilanova i la Geltrú,
Geltrú, Vilafranca o Tarragona. Per
altra banda, tampoc existeix connexió entre l’oferta comercial de les diferents zones del
municipi, és a dir, no es genera un flux de persones, destacant la falta de connexió entre
el centre urbà i la zona de les platges especialment
especialment en temporada alta.
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>

Un sectors econòmics madurs,
madurs, una estructura econòmica poc diversificada
L’activitat econòmica del Vendrell gira entorn dels sectors comercial i turístic, sectors
econòmics que actualment presenten una important maduresa i la necessitat
nec
de
dinamitzar-se
se i reconvertir-se.
reconvertir se. Donada la potencialitat del municipi, en quant a
localització estratègica, capitalitat, etc., el Vendrell ha de ser capaç d’atraure noves
activitats econòmiques,
òmiques, aprofitant també les capacitats emprenedores del territori.
te

3.2 OBJECTIU CENTRAL
Per tal de donar resposta als reptes i als elements crítics que presenta el Vendrell, i poder
afavorir el seu desenvolupament econòmic i social a partir de la posada en valor de les seves
fortaleses i combatent les debilitats que presenta, l’objectiu central del Pla Director d’Ocupació i
de Promoció de l’Activitat Econòmica 2011-2014
2011
és el següent:

Objectiu central:
Davant l’actual context econòmic el desenvolupament del Vendrell passa per
generar més activitat econòmica que fomenti
fomenti una major diversificació de
l’estructura econòmica, l’atracció de nova activitat econòmica, el foment de
nous projectes especialment de més valor,
valor així com la potenciació i
reforçament del teixit empresarial existent, especialment el vinculat amb els
el
sectors
ctors econòmics madurs del municipi (comerç i turisme),
turisme) i la generació de
més ocupació i de major qualitat amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de
les persones del Vendrell.
Així, l’activitat econòmica del municipi, tot i que segueix determinant-se
determinant
pel
sector terciari, es diversifica i s’afiança a través de la potenciació de nous
sectors i noves activitats que posen en valor els recursos existents. D’aquesta
manera, s’aconsegueix millorar l’atractivitat i capitalitat del comerç local,
incrementar l’oferta
rta comercial, estructurar l’oferta turística per ampliar-la
ampliar i
diversificar-la i atraure noves activitats amb l’objectiu de reduir
l’estacionalitat del mercat de treball i incrementar les oportunitats laborals
de les persones del Vendrell.
Tot això també passa
assa per garantir una major vertebració territorial i una
millor mobilitat i connectivitat entre les diferents zones del municipi,
especialment entre el nucli urbà i la zona de platges.
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3.3 LÍNIES ESTRATÈGIQUES
Les línies estratègiques que es proposen per al Pla Director d’Ocupació i de Promoció de
l’Activitat Econòmica 2011-2014
2014 per a l’Ajuntament del Vendrell volen donar resposta als
elements crítics als quals s’ha d’afrontar el municipi actualment, així com complir amb l’objectiu
general de generar més activitat
vitat econòmica i millorar les condicions del mercat de treball per tal
de poder afavorir una major
or ocupabilitat de les persones:
persones

L.E.5.
L.E.4.
L.E.3.

L.E.2.

L.E.1.

Dinamitzar i
potenciar el
comerç local

Reforçar i
impular el sector
turístic

Una
organització
més adequada

Generar més
activitat
econòmica

Millorar
l'ocupabilitat de
les persones i
incrementar la
intermediació
laboral

En els següents apartats es descriuran el conjunt d’accions proposades per a cadascuna de les
línies estratègiques.
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3.3.1 Línia estratègica 1. Millorar l’ocupabilitat de les persones i incrementar la
intermediació laboral
En un context econòmic i laboral com l’actual el desenvolupament econòmic i social d’un
territori ha de passar per la generació
gene
de més activitat i, conseqüentment, per la creació de més
ocupació, així com garantir llocs de treball de qualitat i que permetin una millor ocupabilitat i
inserció de la població vendrellenca.

Acció 1.1. La borsa de treball: servei nuclear de l’Eina
Actualment, amb taxes d’atur elevades
elevades i que afecten bona part de la població,
població més enllà dels
col·lectius tradicionals amb majors dificultats d’accés al mercat de treball,
treball a nivell local s’ha de
garantir una borsa de treball que sigui un veritable instrument d’intermediació laboral i que
qu
treballi de forma coordinada amb aquelles altres institucions de gestió laboral com el Servei
d’Ocupació de Catalunya. Ara bé, la borsa de treball de l’Eina Servei d’Ocupació no
n compleix amb
les expectatives i presenta importants mancances de funcionament.
funcionament. Per tant, cal definir un
sistema amb una major operativitat i amb una major coordinació amb aquelles àrees municipals i
serveis públics d’ocupació. En concret, cal treballar perquè
perquè la borsa de treball sigui el servei
nuclear de l’Eina a través d’una
d’
major coordinació a nivell tècnic i d’una
una major dotació de
recursos tècnics. Igualment, caldria establir un protocol de coordinació i de gestió de les ofertes i
demandes d’ocupació entre la persona responsable de la borsa de treball i la persona
responsable dee la prospecció empresarial, així com definir mecanismes per al seguiment de la
situació de les persones derivades.
Acció 1.2. Posicionar el servei d’ocupació local entre les persones aturades amb un major nivell
de qualificació i formació
Les principals persones
ersones usuàries del servei d’ocupació local de l’Eina tenen un perfil formatiu i de
qualificació baix. Ara bé, la borsa de treball ha d’arribar al conjunt de persones aturades,
sobretot en la conjuntura econòmica actual
ac
amb un alt nivell d’atur que afecta a tots els
col·lectius. És a dir, la borsa de l’Eina també ha de donar resposta a les necessitats d’aquelles
persones amb un perfil professional més elevat, de tal manera que, novament a través d’una
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prospecció empresarial, es puguin millorar les ofertes de treball que es recepcionen. En aquest
sentit, es proposa ampliar el ventall de les ofertes de treball que s’ofereixen
eixen des del servei
d’ocupació a través de la millora de l’actual sistema d’intermediació, la potenciació
potencia
del servei
d’ocupació i una major difusió entre la ciutadania i el teixit empresarial.
Acció 1.3. Posar en valor les eines existents
Des dels diferents serveis municipals ja s’ofereixen eines orientades a una millora de
l’ocupabilitat de les persones. No obstant, aquestes eines sovint no arriben a la ciutadania. Per
tant, aquesta mesura s’orienta a reforçar les eines i els serveis que actualment ja es presten, així
com potenciar un major coneixement dels mateixos entre la ciutadania i els diferents agents del
territori i generar-ne
ne de noves.
noves. Una de les accions es podria orientar a la difusió del mapa
formatiu del municipi (així com a la seva actualització sobretot pel que fa referència a la formació
no reglada que és més volàtil i està condicionada a les subvencions existents).
existents Paral·lelament,
també es proposa treballar per generar un sistema permanent d’informació (punt d’informació)
de l’oferta formativa existent en el territori (reglada, no reglada i contínua).
). Aquesta informació
es podria oferir des de l’Eina, donada la capitalitat comarcal del Vendrell.
Acció 1.4. La mesa de formació: un instrument a potenciar i a donar continuïtat
El Vendrell compta amb una mesa de formació integrada pels diferents agents representatius del
territori en l’àmbit formatiu: escoles, centres formatius, sindicats,
sindicats, oficina de treball, associacions
empresarials, sindicats, etc. La mesa de formació, però, és un instrument de recent creació que
requereix un major suport per tal de potenciar la seva estructura,, dotar-la
dotar de continuïtat i
impulsar activitats de manera
era coordinada.
coordinada En aquest sentit, la mesa pot esdevenir un ens de
referència en l’àmbit formatiu,
formatiu, així com un instrument potent per planificar l’oferta formativa
amb l’objectiu de diversificar l’oferta,
l’oferta evitar duplicacions, identificar noves formacions o perfils
p
professionals (logística, energies renovables,
renovabl
hostaleria o monitors) o buscar cooperacions i
espais de treball comú entre els diferents agents (per exemple, convenis de col·laboració per la
cessió d’espais i instal·lacions de centres educatius públics
públics per a la realització de formació
especialitzada per part d’altres centres formatius).
Acció 1.5. Creació d’una eina de comunicació en xarxa
La mesa de formació s’ha constituït com un espai de trobada i de debat per generar sinergies de
treball conjunt.. Ara bé, de moment els contactes no van més enllà de les pròpies reunions, de tal
manera que s’evidencia una certa mancança d’intercanvi
d’
d’informació dels serveis, de l’oferta
formativa, de les instal·lacions, etc. Amb l’objectiu de fomentar un canal de comunicació
c
i
informació permanent entre els membres de la mesa es proposa crear una eina de comunicació
en xarxa a través de la qual es pugui fer difusió, per exemple, de l’oferta formativa existent.
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Aquesta eina, alhora, permetria millorar els canals actuals
actuals de col·laboració entre els agents de la
mesa. Per exemple, l’eina
’eina podria ser un blog o un apartat específic dins la pàgina web de
l’Ajuntament del Vendrell.
Acció 1.6. Identificació de necessitats formatives
Per potenciar la borsa de treball, i oferir una formació adequada a les necessitats de les
empreses, és important conèixer quins perfils professionals (i quina formació) es demanda des
del teixit productiu local. Per tant, des de l’Eina, així com des de la mesa de formació i els
diversos sectors del món educatiu,
educa
s’ha de tenir un coneixement actualitzat de les necessitats de
les empreses del territori. Així,
Així la prospecció empresarial és un bon instrument per obtenir
informació sobre els perfils professionals (i les previsions d’ocupació i de demanda d’ocupació) i
les necessitats formatives de les empreses, tant a nivell de formació reglada com no reglada, és a
dir, tant pel que fa referència a la formació empresarial que pot requerir la pròpia empresa com
aquella formació que pot qualificar determinats
determina perfils que es demanden. El resultat és obtenir
un mapa formatiu flexible que s’adeqüi a les necessitats canviants de les empreses del territori.
territori
Acció 1.7.. Accions de sensibilització per a la importància de la formació
En determinats col·lectius la formació
fo
no es valora suficientment,, sobretot entre aquells amb
una menor qualificació o amb majors dificultats d’inserció laboral. La crisi econòmica ha
incrementat el nombre de persones aturades, fent més
més competitiu el mercat laboral i evidenciat
la necessitat
itat de tenir una bona formació per accedir a un lloc de treball. Des
es de les entitats que
fan intermediació laboral existeix una preocupació creixent pel perfil de les persones aturades
que atenen, doncs aquestes no només presenten un perfil formatiu baix, i amb escasses
habilitats i competències professionals, sinó també un desinterès per formarformar-se, agreujant-se les
seves dificultats per accedir al mercat de treball. Davant aquesta situació es recomana articular
un conjunt d’accions orientades a sensibilitzar sobre la importància de la formació i apropar
l’oferta formativa als diferents col·lectius aturats. Aquestes accions de sensibilització (xerrades,
seminaris a entitats, etc.) es poden dur a terme directament des de l’Eina o bé establir convenis
de col·laboració
laboració amb altres entitats públiques, privades o del tercer sector.
Acció 1.8.. Projecte pilot per treballar les competències de les persones aturades
La major dificultat d’inserció laboral es troba en aquells col·lectius amb una menor qualificació i
unaa menor formació, doncs presenten carències importants en quant a la capacitació i a les
habilitats. Per donar resposta a la necessitat de millorar l’ocupabilitat i les competències
professionals d’aquestes persones es proposa articular un projecte pilot per
p
treballar
metodològicament el balanç de competències de les persones aturades; és a dir, es tracta de dur
a terme una anàlisi en rigor dels interessos d’aquest col·lectiu poblacional per encarar amb
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majors garanties d’èxit les seves sortides professionals
professionals tot definint l’itinerari professional i
laboral que poden seguir.
Acció 1.9. Dinamitzar la plataforma de teleformació
La formació (al llarg de la vida) és un element clau per millorar l’ocupabilitat de les persones.
Amb l’objectiu de garantir un accés a la formació, i millorar tant les competències personals i de
gestió com la qualificació de les persones, actualment l’Ajuntament del Vendrell compta amb
una plataforma de teleformació que permet l’accés a aquelles empreses i persones interessades
a diferents
nts mòduls formatius. Per potenciar la seva utilització es proposa fer difusió de la
plataforma entre els diferents públics i usuaris potencials per tal de promocionar la seva
existència i generar un major apropament i major accés cap a la formació. Igualment, també
s’haurà d’avaluar la incorporació de nous continguts, segons les necessitats recollides.
Acció 1.10.. Reforçar els programes ocupacionals actuals
Dess de l’Eina Servei d’Ocupació ja es duu a terme un conjunt important de programes
ocupacionals. En aquest sentit, es proposa,, per una banda, reforçar el treball ja emprès i
potenciar els programes ocupacionals que actualment
actualment ja s’ofereixen, així com seguir treballant
per oferir nous plans d’ocupació, itineraris personalitzats d’inserció, etc. i, per altra,
al
potenciar
una major coordinació amb aquells altres agents que també realitzen accions ocupacionals amb
l’objectiu de buscar una major complementarietat. Igualment, i de cara a una nova programació,
seria interessant
sant analitzar la possibilitat d’articular
ar nous programes ocupacionals per donar
resposta a les necessitats (canviants) de les persones aturades i amb un menor nivell de
qualificació. En aquesta línia,
línia i davant la necessitat d’oferir Programes de Qualificació
Professional Inicial (PQPI), s’ha signat
signat un conveni entre l’Eina i l’IES Andreu Nin.
Nin
Acció 1.11.. Difusió dels programes ocupacionals existents
Des del Servei d’Ocupació de Catalunya s’ofereixen diferents programes ocupacionals, així com
el finançament de determinats programes i accions formatives
formatives que poden desenvolupar els ens
locals o altres entitats. Ara bé, no
n sempre es coneixen les diverses línies a les quals es poden
acollir tant els ens públics i privats, com les persones
persones aturades o treballadores i les mateixes
empreses. Així, és important
rtant donar a conèixer els diferents programes entre els públics-objectiu
a qui es dirigeixen. Sovint l’atenció es focalitza només als programes de suport directe a les
persones aturades, però n’eexisteixen d’altres que fomenten la generació d’ocupació a través
tr
d’una col·laboració més estreta amb el teixit empresarial (com és el cas del programa “Forma i
contracta”). Tot i que actualment, arrel del canvi de govern produït a la Generalitat de Catalunya,
s’està en una fase de reformulació de les polítiques actives
actives d’ocupació i es desconeixen les línies
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de finançament és important que des de l’Ajuntament s’estigui alerta, ja sigui per a la
presentació de sol·licituds com per fer-ne
fer
difusió entre les diferents entitats i sectors.
sectors
Acció 1.12.. Impulsar programes per
per a col·lectius específics amb majors dificultats d’accés al
mercat de treball
Donades les dificultats d’accés al mercat de treball d’algun col·lectiu es considera necessari
articular un projecte específic per millorar i potenciar l’ocupació d’aquelles persones
pe
que
presenten majors dificultats d’inserció laboral. Degut a la crisi econòmica, però, el perfil dels
col·lectius han canviat. En aquest sentit, es proposa ajustar i adaptar les polítiques actives
d’ocupació a aquestes noves necessitats a través de l’articulació d’un conjunt de mesures
orientades als nous perfils: homes, joves i persones entre 30 i 39 anys, sense oblidar els
col·lectiuss tradicionalment afectats.
afectats. Per exemple, es podria dur a terme un projecte integral per
a persones amb dificultats d’inserció
d’
laboral que combini diferents nivells (orientació, formació,
assessorament o pràctiques en empreses).
empreses Per dur-la
la a terme seria precís comptar amb una
intervenció de les empreses.
Acció 1.13. Seguiment del nou disseny de les polítiques actives d’ocupació
Amb
mb l’entrada en vigor del nou decret estatal,
estatal a finals de 2010, es deixa en mans de les
comunitats autònomes el disseny de les noves polítiques d’ocupació.
d’ocupaci . Davant aquest nou context
des de l’Ajuntament del Vendrell s’haurà de fer un seguiment especial
especial i acurat per conèixer
quines seran les polítiques que s’impulsaran per part de la Generalitat de Catalunya aprofitant
aquest nou marc competencial per tal de poder-se
poder se acollir i desenvolupar els instruments
necessaris per desenvolupar-les
les a nivell local.
loca
Acció 1.14.. Pràctiques a les empreses: incrementar la col·laboració entre els sectors
Les pràctiques a les empreses
reses són molt ben valorades i es consideren necessàries per
complementar la formació teòrica, especialment entre la formació ocupacional i professional.
pro
Encara que últimament es detecten més dificultats per comptar amb la participació d’empreses,
degut a la crisi, en general es considera que existeix una bona predisposició per part del sector
empresarial. De totes maneres, en determinats sectors sobretot
etot els relacionats amb oficis es
posa de manifest la impossibilitat d’acollir estudiants en pràctiques ja sigui pel cost de
l’aprenentatge o per les limitacions legals.
legals De totes maneres, donat l’interès en potenciar una
major vessant pràctica en els itineraris formatius és important que s’impulsi una major
cooperació i col·laboració entre l’Eina i l’Institut per trobar empreses col·laboradores.
col·laboradores L’Eina, a
través de la prospecció empresarial i del servei Eina Espai Empresarial manté un contacte
permanent
nt amb el teixit empresarial, de tal manera que es pot establir un canal de contacte per
a l’Institut per identificar aquelles empreses predisposades a acollir estudiants en pràctiques.
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Acció 1.15.. Seguiment de la integració dels tres subsistemes de formació
formac
Actualment des de la Generalitat de Catalunya s’està impulsant la integració entre els tres
subsistemes de formació: reglada, no reglada i contínua. Donada la importància d’aquesta
integració, doncs permetrà oferir una formació consensuada i articulada per garantir itineraris
formatius que es cobreixin des dels diferents sistemes, es proposa fer un especial seguiment de
la seva implantació. La mesa de formació pot esdevenir l’instrument a través del qual s’articuli
aquest seguiment i, alhora, també és una
una oportunitat per posicionar el Vendrell com a territori
pilot per a la seva articulació.
Acció 1.16.. Reforçar els mitjans tècnics del Servei d’Ocupació de l’Eina
Per tal de reforçar i potenciar l’oferta de serveis i programes ocupacionals, així com la mateixa
ma
borsa de treball local, és precís comptar amb una estructura tècnica estable que pugui respondre
a les necessitats de les persones usuàries del servei. Actualment, el servei d’ocupació i orientació
municipal compta amb una petita estructura tècnica estable, havent-hi
hi una elevada temporalitat
entre la resta de personal. Últimament, el
el reforç tècnic s’ha dut a terme a través de les diferents
línies de finançament externa (AODL, ACC1Ó, plans d’ocupació, etc.). A més, també existeix una
asimetria en quant al repartiment dels
d
plans d’ocupació. Per exemple, el servei d’orientació
compta amb nou plans d’ocupació dedicats a orientació, mentre que la borsa de treball només
compta amb una persona, fet que dificulta l’estabilitat
l’estabilitat en la prestació i gestió del servei.
serv

3.3.2 Línia estratègica 2. Generar més activitat econòmica
Per generar més ocupació, cal generar més activitat econòmica. L’estructura econòmica del
Vendrell es basa en una economia terciaritzada, sense presència d’un teixit industrial fort i amb
un predomini
ini de sectors madurs com són el comercial i el turístic. Per tant, és necessari, per una
banda, potenciar i reforçar els sectors econòmics tradicionals del municipi, però per altra banda
també cal articular accions específiques orientades a la captació de nova activitat econòmica i a
la millora de la competitivitat de les empreses locals.
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L’Eina Espai Empresarial es posiciona com un servei municipal fonamental per a la promoció de
l’activitat econòmica i com un punt de referència per al teixit empresarial
empresarial i l’activitat econòmica.
Per tant, cal treballar per consolidar els serveis que ja es presten actualment, així com ampliar la
seva oferta per donar resposta a les noves necessitats empresarials i econòmiques.
Acció 2.1. Reforçar i reorientar la prospecció
pr
empresarial
Des de l’Eina Espai Empresarial ja
j es fa prospecció empresarial, però és una prospecció orientada
a la identificació de serveis d’interès per les empreses locals (dins l’oferta del catàleg de serveis
de l’Eina); és a dir, una prospecció
prospecc comercial perr donar a conèixer els serveis de l’Eina. Per tant,
es proposa reorientar la prospecció empresarial,
empresarial, a partir del disseny d’un nou qüestionari i d’una
nova base de dades per gestionar la informació, perquè sigui un instrument més potent i
interrelacionat
errelacionat amb el conjunt de polítiques de suport a l’activitat econòmica i a l’ocupació (com
la borsa de treball); és a dir, un instrument que permeti conèixer les demandes de les empreses,
així com identificar els perfils professionals més demandats, les
les necessitats de serveis, les
mancances formatives dels treballadors, etc. En general, laa prospecció servirà per captar
informació
rmació del teixit empresarial i articular unes polítiques adaptades a les necessitats
n
de les
empreses. En especial, es recomana prestar una especial atenció a les empreses dels sectors més
madurss del municipi, com són les comercials i turístiques.
Acció 2.2. Potenciar la marca Eina Espai Empresarial
Una de les problemàtiques detectades és la identificació, per a determinats col·lectius,
col·lecti de l’Eina
només com a servei d’ocupació. La localització en un mateix edifici, i al costat de l’oficina de
treball del SOC, no facilita la distinció entre els diferents serveis que ofereix l’Eina: el servei
d’ocupació i els serveis empresarials. Aquesta
Aquest associació entre Eina-Ocupació
Ocupació dificulta la
promoció i el posicionament de l’Eina Espai Empresarial com a servei municipal destinat al suport
a l’activitat econòmica del municipi. Tot i que en els últims anys s’han dut a terme importants
campanyes de comunicació
unicació de l’Eina (reunions, presència a la ràdio local, butlletí, rodes de
premsa, visites a empreses, actualització pàgina web, etc.), i s’ha fet un treball important per
diferenciar en el mateix edifici els diferents serveis,
serveis, es proposa dur a terme un conjunt d’accions
per promocionar l’Eina Espai Empresarial i arribar al conjunt de col·lectius potencialment usuaris.
usuaris
Per exemple, l’articulació d’un programa de comunicació que potenciï la marca Eina Espai
Empresarial i el conjunt de serveis que ofereix. Per tant, es tractaria de treballar marques
específiques per a l’Eina Servei d’Ocupació i l’Eina Espai Empresarial per diferenciar-se.
diferenciar
Aquesta
diferenciació, alhora, permetria una reforçament dels dos serveis municipals.
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Acció 2.3. Consolidar i potenciar la Xarxa Emprenedora
Una de les iniciatives impulsades per l’Eina Espai Empresarial per fomentar la cultura
emprenedora al Vendrell és la creació de la Xarxa Emprenedora. A través de la Xarxa s’ofereix
una eina de suport per a les persones emprenedores i aquelles
aquelles que ja han posat en marxa una
empresa mitjançant l’intercanvi d’experiències,
d’experiències, coneixements, informació, etc. Ara bé, es
e
detecta una certa confusió amb el nom de la Xarxa, doncs no només es dirigeix a les persones
emprenedores i a les empreses de recent
recent creació, sinó que també està oberta al conjunt
d’empreses del Vendrell per poder oferir un espai més ampli d’intercanvi i compartiment
d’informació i expertise. Per tant, en aquesta nova etapa es recomana,, per una banda, consolidar
la Xarxa Emprenedoraa i potenciar una major interrelació amb altres xarxes similars ja creades en
altres territoris i, per altra, reflexionar sobre el nom per tal de generar una major atracció i
afinitat amb empreses locals, més enllà de les persones emprenedores del municipi.
municipi
Acció 2.4. Dinamització de la Xarxa Emprenedora: un pas més cap a la promoció comercial
Amb l’objectiu de fomentar una major activitat econòmica i, alhora, una major interrelació
empresarial es proposa desenvolupar actuacions conjuntament amb la Xarxa Emprenedora
Em
que
constitueixin vertaderes oportunitats de creació de negoci per a els seus membres. En concret,
es proposa la creació d’un servei des de l’Eina de suport a la presentació conjunta de diverses
empreses per tal de poder agrupar oferta per captar demanada, és a dir, per presentar-se
presentar
de
forma agrupada tant a concursos públics com a oportunitats del sector privat. Es tracta, doncs,
de facilitar una major promoció comercial conjunta.
Acció 2.5. Elaboració d’un directori empresarial
Per tal de poder tenir un coneixement real de les empreses dell Vendrell, que permeti dissenyar
polítiques de suport específiques a les seves necessitats i disposar d’una eina d’informació
empresarial que faci difusió del teixit local i afavoreixi la cooperació i el contacte
contact comercial entre
les empreses locals, es proposa la creació d’un directori empresarial. Aquest directori, disponible
en un base de dades consultable a nivell intern, també s’hauria de difondre a través de la pàgina
web de l’Eina. El directori contindria informació
informació bàsica sobre les empreses del Vendrell, com ara
les dades de contacte, productes comercialitzats, etc.
Acció 2.6. Creació d’un aparador empresarial: espai web per a les empreses
Més enllà del directori empresarial, amb informació bàsica per promocionar
promocionar les empreses locals i
fomentar la cooperació comercial entre elles, es pot impulsar la creació d’un aparador
empresarial a través del qual es posi a disposició de les empreses un espai web, dins l’entorn de
l’Eina, per a la promoció més detallada de
d la seva activitat i negoci.
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Acció 2.7. Crear un servei específic de suport a la presència de les empreses locals a la xarxa
Moltes de les noves empreses que es creen actualment tenen àmplies possibilitats de
desenvolupar
nvolupar negocis dins la xarxa Internet. D’altra banda, algunes empreses i comerços
tradicionals podrien trobar en Internet el mecanisme per reorientar el creixement del seu negoci
que la crisi actual pot haver aturat. Però actualment es troba com les empreses desaprofiten el
potencial de les noves
es tecnologies i les avantatges d’un major posicionament
posiciona
web. Amb
l’objectiu de millorar la promoció de les empreses i persones emprenedores, tant pel que fa a la
presència i difusió per Internet com a l’ampliació del seu mercat fora de l’àmbit d’influència
d’influènci
local, es proposa desenvolupar un conjunt d’eines i instruments de suport tant per facilitar la
presència de les empreses a la xarxa com per acompanyar-les
acompanyar les en la promoció a mercats
supralocals. Així, es contempla la posada en marxa d’un servei específic de suport a la creació de
canals de venda online, tot utilitzant eines de software lliure actualment existents. Aquest servei
es podrà prestar en forma d’assessorament individualitzat o en forma de tallers de treball tot
agrupant a empreses interessades.
Acció 2.8. Continuar i ampliar les accions de sensibilització envers l’emprenedoria
Des de l’Eina es duen a terme un conjunt d’accions de sensibilització orientades als joves i
estudiants d’institut que s’articulen a través del programa “Joves amb idees” que
q contempla
diferents tallers (taller de creativitat i cerca d’oportunitats, taller d’avaluació de la idea de negoci
i taller de comportaments emprenedors), així com un concurs d’idees empresarials. Ara bé, la
sensibilització envers l’emprenedoria cal ampliar-la
am
per dirigir-se
se al conjunt de la ciutadania o a
altres col·lectius, com ara les persones desocupades, per tal d’estimular les capacitats
emprenedores d’altres persones.
Acció 2.9. Realització d’accions
ccions per a la preincubació
preincubació d’empreses en mòduls formatius
for
Aquesta acció s’orienta específicament a fomentar la creació d’empreses per part d’estudiants
de cicles formatius superior tot donant continuïtat a les accions de formació i suport
experimentades en el marc del projecte FEDER. En concret,
concret es tracta d’arribar a acords amb
l’equip docent de l’Institut Andreu Nin per tal de fixar itineraris de suport concrets per a
cadascun dels cicles formatius existents. Aquests itineraris de suport combinaran: accions
ac
de
sensibilització a l’aula; sessions
essions de formació de suport i complement a l’acció de l’equip docent
de l’Institut; i suport
uport integral directe mitjançant assessorament i acompanyament a la creació
d’empresa, quan s’escaigui,, a través de la preparació curada del model de negoci i pla
d’empresa, la presentació
ció a inversors si s’escau,
s’escau el suport
ort directe als primers clients, un espai de
venda experimental a la fira, la creació d’un esdeveniment firal específic,
específic entre altres.
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Acció 2.10. Impulsar mesures
esures específiques per fomentar nova activitat econòmica
En un context econòmic i laboral com l’actual és molt important generar la creació d’activitat de
valor i diversificadora que permeti al Vendrell un creixement més sostingut i un encaix menys
dramàtic de les crisis sectorials. En aquest sentit, des de l’Eina s’han
an de posar tots els recursos
ocupacionals existents al servei de
d la creació d’activitat i enfocar
car bona part dels programes a
aquest objectiu.
ectiu. Així, igual que es posarien
posarien en marxa mesures que facilitin la preincubació de
projectes en mòduls professionals, el mateix tipus d’activitats s’haurien de desenvolupar amb
programes ocupacionals lligats a l’activitat econòmica, com poden ser els tallers d’ocupació o,
fins i tot, els propis plans d’ocupació. Una transformació d’aquest tipus obligarà, evidentment, a
posar
sar imaginació en els plantejaments i a interlocutar de manera molt directe amb els nivells
directius del Servei d’Ocupació de Catalunya. El nou marc en que es mouran les polítiques actives
d’ocupació els propers anys pot ser un bon vehicle per a materialitzar
materialitzar aquestes idees.
Acció 2.11. Creació d’una xarxa de potencials inversors
Tot projecte empresarial requereix d’una
d’
inversió. Tenint
enint en consideració les dificultats, més
accentuades últimament, de les persones emprenedores per accedir a un finançament per
pe a la
posada en marxa del seu negoci és important poder ajudar en aquesta fase. En aquest sentit, per
facilitar la captació de capital es proposa constituir una xarxa de potencials inversors que podrien
estar interessats en participar en la posada en marxa
marxa de nous projectes empresarials. Per tal
d’ajudar, paral·lelament, a la persona emprenedora en la presentació de la seva idea de negoci
per fer-la
la atractiva als inversors des de l’Eina es pot posar en marxa un programa específic
orientat a la preparació i capacitació de la persona emprenedora en la cerca d’inversors, ja sigui a
través d’un conjunt d’activitats com ara tallers, assessorament personalitzat, sessions
d’entrenament per a la presentació de projectes a partir de la creació d’una mesa d’inversors
simulada, etc.
Acció 2.12. Suport
uport professional per a projectes nous de persones emprenedores
La posada en marxa d’un negoci és la fase més complicada. A més, la falta d’experiència i de
coneixements de la persona emprenedora por condicionar l’èxit empresarial
empresarial de la iniciativa. Per
tal d’oferir un major suport als nous projectes emprenedors es proposa una acció experimental
orientada en cercar directius en atur o en baix nivell d’activitat que estiguin motivats i vulguin
posar, de forma voluntària, el seu talent directiu al servei de noves iniciatives emprenedores (es
pot pensar en business angels però a través d’un banc de temps).. Des de l’Eina es faria una
selecció d’aquells projectes que precisessin
precis in d’un impuls professional de nivell superior al que
puguin
in donar els promotors actuals i, d’altra banda, es contactaria amb aquelles persones
directives en situació d’atur o amb un baix nivell d’activitat que poguessin engrescar-se
engrescar en alguns
dels projectes nous i estiguess
essin disposats a destinar-hi temps i esforços voluntàriament i sense
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cap contraprestació econòmica inicial per tal d’impulsar-lo i tirar-lo
lo endavant. En aquest cas,
l’Eina actuaria com a catalitzador d’acords entre aquests dos tipus de perfils i monitoritzaria
l’evolució dels projectes per a que aquests es puguin implementar.
Acció 2.13. Reforçar la consolidació empresarial
Com a conseqüència de la crisi econòmica l’autoocupació ha esdevingut una sortida professional
per a moltes persones que s’han quedat a l’atur. Ara bé, en aquests casos la creació
crea
d’una
empresa ha estat el resultat d’una necessitat d’ocupació per part de la persona i no tant el
resultat de la identificació d’una oportunitat de mercat. Això fa que els riscos de mortalitat
empresarial siguin més elevats i, per tant, es presentin majors
majors taxes de mortalitat. Per tal d’evitar
aquests majors índex de fracàs empresarial és necessari que des de l’Eina es reforci el servei de
consolidació empresarial, fent un especial seguiment i atenció a les empreses de recent creació i
fins als tres primers
imers anys de funcionament.
Acció 2.14. Donar continuïtat als programes de formació per a l’empresarialització
L’Eina Espai Empresarial ofereix formació empresarial:
empresarial cursos de formació empresarial online i
presencials o el cicle de seminaris i jornades
jor
“Fem
m empresa al Vendrell”.
Vendrell” Donada la bona
valoració que rep aquest
quest servei per les empreses i persones emprenedores del municipi es
proposa seguir potenciant i reforçant el servei, sobretot davant les necessitats manifestades per
les empreses, ja sigui per a la
la gestió del negoci, per a la internacionalització, la millora de les
habilitats i competències, etc. L’objectiu és donar suport a les empreses locals per millorar la
seva competitivitat i afavorir el seu creixement i consolidació empresarial. Igualment, es
e proposa
donar una major difusió de la formació empresarial que ofereixen les diferents entitats i centres,
així com adaptar-la
la a les necessitats reals dels diferents sectors econòmics.
Acció 2.15. Donar continuïtat i reforçar el servei d’assessoria especialitzada
espec
Un altre dels serveis amb una trajectòria satisfactòria és el de l’assessorament especialitzat, ja
sigui en suport gerencial, anàlisi estratègica, màrqueting i vendes, anàlisi econòmic-financer,
econòmic
innovació o noves tecnologies, entre altres, que s’ofereix
s’ofereix a qualsevol empresa del territori
interessada i que va més enllà de l’assessorament empresarial en quant a subvencions, ajuts,
elaboració del pla d’empresa, etc. Per tant, no només es proposa reforçar aquest servei de l’Eina
Espai Empresarial, sinó ampliar-lo
ampliar lo per oferir una línia específica orientada a l’àmbit del comerç i
turisme, és a dir, en els sectors més presents i madurs del municipi.
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Acció 2.16. Oferir un programa d’experiències empresarials
Partint del programa ja en marxa en l’àmbit del foment de la cultura emprenedora “Experiències
emprenedores” es proposa ampliar la idea i captar a empresaris/es rellevants del territori per
mostrar la seva experiència i la seva activitat econòmica (programa “Experiències empresarials”).
Es tracta de buscar
car empresaris/es protagonistes amb l’objectiu de reforçar el teixit empresarial
del territori i mostrar, a partir de l’experiència, l’èxit empresarial i les estratègies empresarials
dutes a terme. L’objectiu és donar una major visibilitat a aquestes experiències
exper ències exitoses i de
referència local.
Acció 2.17. Seguir treballant amb el col·lectiu de persones autònomes
El col·lectiu dels treballadors/es
treballadors
autònoms és un dels més castigats per la crisi. Malgrat les
diferències que existeixen entre autònoms d’ofici, de coll blanc o de petit comerç cal prestar una
especial atenció a les seves necessitats i continuar amb la tasca engegada des de l’Eina dos anys
enrere conjuntament amb els gremis professionals. Paral·lelament al reforç de les accions que ja
es realitzen l’Ajuntament del Vendrell haurà d’estar pendent de la forma en què es materialitzi
mate
la
prioritat política manifestada pel Departament d’Empresa i Ocupació vers el col·lectiu dels
autònoms per tal d’aconseguir que el seu municipi gaudeixi de recursos per poder
po
portar
endavant activitats pertinents i poder desenvolupar accions específiques per al seu impuls.
Acció 2.18. Accions per diversificar
iversificar econòmicament el territori: mesures de promoció per al
sorgiment d’empreses de més valor
El teixit empresarial del Vendrell
endrell es concentra en el sector serveis, especialment en els àmbits
relacionats amb el comerç, la restauració, l’hostaleria i la construcció. Per reactivar l’activitat
econòmica, i diversificar econòmicament el municipi, cal promoure el sorgiment de noves
nov
empreses. En concret, però, cal atraure la generació i implantació d’empreses de més valor, com
per exemple, fomentar la creació i implantació d’empreses tecnològiques, innovadores, etc. Per
aconseguir-ho
ho es poden fer accions a col·lectius universitaris,
universitaris, de tal manera que es poden buscar
cooperacions amb les universitats
univers
de l’entorn del Vendrell.
Acció 2.19. Potenciar els sectors econòmics madurs: plans específics per turisme i comerç
Tot i que el Vendrell ha de diversificar la seva activitat econòmica no
no es pot oblidar la
importància que tenen per a l’estructura econòmica del municipi els sectors comercial i turístic,
tant per a la generació d’ocupació com per al dinamisme econòmic del territori. Per tant, es
proposa articular un conjunt de mesures específiques
específiques (com ara l’assessorament especialitzat)
que donin un suport directe a aquests sectors i millorin el seu atractiu i posicionament
competitiu.
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Acció 2.20. Definició d’un pla
la de reactivació de naus
En contraposició a altres municipis de la comarca, el Vendrell no es caracteritza per oferir una
àmplia oferta de sòl per a activitats econòmiques
econòmiques (i, a més, s’orienta a activitats comercials)
comercials i,
segons el planejament urbanístic, no es preveu cap creixement en quant a sòl industrial.
industrial Malgrat
aquesta limitació
ó d’espai, actualment els polígons d’activitat
ctivitat econòmica presenten naus
tancades. En aquest sentit, es proposa articular un pla específic que, de forma coordinada amb
agències immobiliàries i agents de la propietat immobiliària (API),
(API), faciliti la comercialització
comercial
d’aquestes naus,, a un preu atractiu, per atraure noves empreses i aconseguir, d’aquesta manera,
un major aprofitament dels espais empresarials del municipi. La informació sobre la disponibilitat
de naus i locals es podria complementar a l’eina digital
digital de sòl industrial a la comarca.
Acció 2.21. Publicitar la contractació pública
Un de les vies de creixement empresarial i econòmic que perceben les empreses locals és la
contractació pública i la participació en projectes de major dimensió en els quals es necessiten
aliances empresarials amb empreses més grans. Ara bé, sovint les empreses locals tenen
dificultats per participar en aquests processos. D’aquesta manera, des de l’Eina Espai Empresarial
es podria oferir un servei addicional d’informació sobre
sobre la contractació pública del municipi i de
l’entorn per difondre entre les empreses del municipi i així fomentar i estimular la seva
participació en aquests concursos i, per altra banda, donar suport en la preparació de la
documentació per als concursos.
Acció 2.22. Consolidar el viver d’empreses
L’allotjament empresarial que ofereix l’Eina Espai Empresarial té una bona acceptació entre les
persones emprenedores. Actualment presenta un grau d’ocupació del 100% i en l’últim any han
passat 48 empreses entre els diferents serveis de cessió d’espais que ofereix. Ara bé, de cara a
les empreses que s’allotgen al viver d’empreses es considera que s’haurien de millorar alguns
aspectes d’accessibilitat i de promoció per tal de no condicionar-les
condicionar les als requisits de
funcionament de l’Eina.
Eina. En aquest sentit, es proposa avaluar
valuar la possibilitat de permetre l’accés
de les empreses a l’edifici fora de l’horari de l’Eina, facilitar un espai per a la promoció i
coneixement de les empreses que s’hi allotgen, etc.
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3.3.3 Línia estratègica
gica 3. Dinamitzar i potenciar el comerç local
L’activitat comercial és el nucli d’activitat del Vendrell. Ara bé, cal reforçar el teixit comercial per
fer-lo
lo més potent, esdevenir-lo
esdevenir lo com a punt de referència comarcal, frenar l’evasió de despesa
cap a altres
es pols comercial de l’entorn, afavorir una major activitat i dinamització comercial,
millorar la competitivitat i l’atractivitat del comerç tradicional, etc. Juntament a la necessària
implicació del propi sector comercial, des de l’Ajuntament es pot contribuir
contribuir a la generació de
més i millors activitats comercials.

Acció 3.1.Elaborar un directori comercial
El comerç local requereix una major promoció,
promoció, tant internament com externament. Per tant,
amb l’objectiu de donar una major difusió de l’oferta comercial,
comercial, que cada cop compta amb una
major modernització i implantació de franquícies, i millorar la informació i comunicació de
l’oferta comercial existent al municipi es proposa elaborar un directori comercial, tant en suport
paper per difondre entre els diferents establiments turístics, oficines d’atenció ciutadana,
oficines d’informació turística, etc. com en suport online.
Acció 3.2. Crear un mapa comercial online
Per ampliar les accions de promoció i difusió del comerç local, i complementant el directori
direc
comercial, a partir de la informació d’aquest directori es proposa elaborar un mapa comercial
online a través del qual es pugui consultar l’oferta comercial del Vendrell de forma més
interactiva i visual.. El mapa comercial es podria elaborar a través d’una
una tecnologia fàcilment
actualitzable, doncs és important realitzar un manteniment constant,
constant i alhora econòmica (per
exemple, a través de google).
Acció 3.3. El centre: necessitat d’impulsar un nou enfocament
El Vendrell té un comerç dispers, però presenta
presenta un model centrat en el seu nucli comercial del
centre urbà. Ara bé, l’oferta comercial del centre, encara que ha millorat en els últims anys per
l’arribada de nou comerç i de comerç més modern, encara presenta certes deficiències que
dificulten el seu posicionament com un centre comercial potent i de referència per al seu entorn.
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Aquesta acció proposa, doncs, la definició del model comercial del centre urbà. En aquest sentit,
es considera fonamental actuar per dinamitzar i millorar el comerç del centre,
centre impulsant un nou
enfocament dirigit a la diversificació i dinamització d’aquest eix comercial, a l’atracció de nova
activitat, a la unificació d’horaris, etc. Totes aquestes accions, però, també s’han
s’ha d’acompanyar
d’una potenciació d’altres activitats complementàries
complementàries que complementin l’activitat comercial.
Acció 3.4. Desenvolupar polítiques per consolidar demogràficament el centre del Vendrell
El centre del Vendrell s’ha de potenciar, és a dir, cal donar-li
donar li un altre enfocament per dinamitzar
el seu teixit comercial. Però per impulsar l’activitat comercial en aquesta zona també és
important comptar amb una estructura demogràfica rejovenida. Per tant, i per tal de treballar
per a la consolidació de població jove al nucli urbà (a partir d’un estudi del perfil demogràfic del
centre), es proposa articular un conjunt de polítiques i accions destinades a fer més atractiu el
centre urbà del Vendrell.
Acció 3.5. Accions per vincular comerç urbà-comerç de platges
L’activitat comercial del Vendrell es troba dispersa entre
e
els diferents nuclis residencials del
municipi, sent especialment important la divisió entre el comerç del centre urbà i el comerç de la
zona de platges. Aquesta divisió no és només territorial, sinó que també afecta al tipus de
comerç implantat, sent aquest segon un comerç més tradicional i estacionari lligat a les activitats
turístiques. Tenint en consideració l’increment poblacional del Vendrell en temporada d’estiu,
tant per l’oferta d’allotjaments turístics com la presència de segones residències, aquest no
s’acaba d’aprofitar per potenciar el comerç local, sobretot el del nucli urbà. Per tant, i donada la
complementarietat que es pot donar entre les diferents zones comercials, es proposa impulsar
activitats que permetin vincular el comerç urbà amb el comerç de les platges, és a dir, fomentar
la mobilitat de persones per potenciar el comerç local en la seva totalitat,
totalitat, com ara una millor
senyalització, una major promoció comercial, un trenet que faci un circuit pel municipi, la
potenciació de carrils bici i d’una zona de passeig a peu, etc.
Acció 3.6. Elaboració d’un pla
la de senyalització
La millora de la mobilitat, l’accessibilitat i la pròpia sensació d’ordenació en el municipi per part
del resident i del visitant passa per una bona i correcta senyalització
senyalització dels equipaments i serveis
del municipi. En aquest sentit,
sentit es proposa el desenvolupament d’un pla de senyalització que
permeti millorar la senyalització informativa integrada, sobretot, en els punts d’interès turístics
(no només a nivell de senyalització
senyalització direccional, sinó amb tòtems o altres elements en els que els
turistes o visitants puguin tenir una informació sobre el punt senyalitzat). Per aquesta tasca
caldrà una col·laboració entre els diferents agents del sector turístico-comercial,
turístico comercial, així com de
l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament.
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Acció 3.7. Definició d’un pla de dinamització comercial
Les accions comercials s’articulen a través de l’associació del CIT. Donada la dimensió
multisectorial del CIT no es disposa d’un pla d’acció clarament definit per al sector comercial del
municipi. En aquest sentit, es considera necessari comptar amb un pla de dinamització
dinamitzac comercial
del Vendrell que sigui liderat pel sector comercial i pel qual es compti amb una persona
encarregada de la gestió i realització de les
les accions de dinamització comercial. En aquest pla, pels
propers tres anys, es detallarien les accions a desenvolupar al llarg de l’any, amb pressupost,
aportació de les administracions i aportació dels comerciants, així com el pla de campanyes,
promocions i animacions.
Acció 3.8. Identificació de necessitats comercials a la zona de platges
El comerç de la zona de platges és un comerç amb una oferta orientada a les necessitats dels
seus residents, el turisme, caracteritzada per una oferta de temporada i estacionalitzada.
estacionalitzada. Per tal
de poder aconseguir una oferta més diversificada i, sobretot, menys desestacionalitzada que
pugui complementar-se
se amb l’oferta del nucli urbà, doncs la zona de platges també pot ser un
punt comercial del municipi, es proposa elaborar
elaborar un estudi per identificar les necessitats
comercials d’aquesta zona del Vendrell amb l’objectiu d’enriquir l’oferta comercial que
actualment ofereix (sempre d’acord a la potencial demanda que pot tenir).
Acció 3.9. Accions d’urbanisme comercial
La qualitat
at i adequació de l’entorn és un factor clau per a l’atractivitat del municipi, tant a nivell
residencial com econòmic. Amb l’objectiu d’afavorir una major activitat comercial, i ajudar a
consolidar la zona comercial del Vendrell, es recomana dur a terme una millora de l’entorn urbà i
una intervenció urbanística unificada que contempli la millora del mobiliari urbà i tots aquells
elements de microurbanisme (elements de repòs, d’il·luminació, jardineria, comunicació, neteja)
que ajudin a configurar un espai urbà més amable que fomenti el passeig pels principals carrers
comercials i de serveis del nucli (per exemple, generar més espais de prioritat invertida per a
vianants). Per concebre els elements urbans a implantar i el seu emplaçament es partirà del
model d’urbanisme comercial i de les seves determinacions.
Acció 3.10. Definir una estratègia de màrqueting i comunicació comercial
Tot i que el Vendrell compta amb una marca comercial, aquesta és genèrica i poc atractiva de tal
manera que no afavoreix una atracció
atracció de públic ni permet una identificació amb el comerç del
centre del municipi. Per tant, el
el comerç del Vendrell necessita treballar la imatge comercial i
definir una marca que el posicioni i promocioni,
promoci
és a dir, treballar per tenir una marca que faciliti
facil
el màrqueting, la comunicació i la difusió de l’eix comercial del Vendrell. Així doncs, la
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potenciació del sector comercial també passa per la creació d’una marca pròpia i conjunta a
nivell municipal, més enllà del CIT. Aquesta marca ha de permetre recuperar
recuperar la capitalitat
comercial que li pertoca al Vendrell doncs té capacitat i atractiu comercial. Una primera acció a
treball, doncs, pot ser el restyling de la marca comercial actual,, la definició de les accions de
comunicació per atraure a públic i posicionar
posicionar la zona, el pla de dinamització comercial, etc.
Aquestes accions, que podrien estar coordinades pel CIT,
CIT, també haurien de comptar amb una
implicació del
el propi sector comercial i de l’Ajuntament.
Acció 3.11. Definició, impuls i realització de campanyes
campan
comercials
Més enllà de les campanyes comercials puntuals que es realitzen (fira de stocks, etc.) cal
impulsar noves accions i promocions comercials que donin un valor afegit al comerç vendrellenc.
Per exemple, es proposa analitzar la possibilitat d’impulsar
d’im
la figura del personal shopper per als
clients del centre comercial del Vendrell. Un personal shooper és un assessor que ajuda als
clients a elegir i comprar articles de moda, regals, etc. Aquest pot acompanyar als clients a les
botigues establint rutes
utes de compra personalitzades per tal d’assessorar-los
d’assessorar los i orientar-los
orientar
sobre
els articles a comprar en funció de les seves característiques o bé fer les compres pel seu
compte.
Acció 3.12. Millorar i modernitzar el comerç tradicional del Vendrell: potenciar
potenci accions de
millora en els comerços
L’oferta comercial del Vendrell s’ha d’adequar, però no només pel que fa pròpiament a l’oferta
de productes, sinó també a la imatge dels establiments. Tenint en consideració l’entorn
competitiu, i els problemes d’evasió
d’evasió de despesa, cal que els establiments s’adaptin a les
necessitats i demandes dels clients, sobretot tenint en compte la capitalitat del Vendrell. En els
últims anys el comerç del Vendrell s’ha fet més atractiu, amb l’arribada de nous establiments,
més moderns.
erns. De totes maneres, encara predomina la presència d’una oferta comercial més
tradicional i menys adaptada als nous hàbits dels consumidors. Així, per millorar l’atractivitat del
comerç es proposa engegar un conjunt d’accions orientades a la seva renovació
renova com ara accions
de sensibilització per conscienciar al comerciant de la importància d’adaptar-se
d’adaptar
a les noves
tendències. Tant
ant la Diputació de Barcelona (amb els seus programes “d’assessorament
individualitzat” i “Modernitza’t”) com la Generalitat de Catalunya
Catalunya (amb una línia per al reforç
comercial) posen a disposició del sector comercial línies d’ajut per a la renovació i millora dels
establiments.
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Acció 3.13. El mystery shopping, una acció per canviar l’actitud del comerciant
Un dels frens amb els que es troba el comerç local és l’actitud d’alguns comerciants que no
faciliten l’atractivitat i la captació de clients, així com minven la imatge del comerç vendrellenc
en el seu conjunt. Per combatre aquesta actitud, fer una diagnosi i poder definir accions de
millora que permetin un canvi es proposa la realització de la tècnica de mystery shopping,
tècnica que consisteix en crear un client misteriós que visitarà els diferents establiments
comercials per avaluar i mesurar la qualitat de l’atenció al client. El client misteriós actua com a
client normal que realitza una compra o consumeix un servei i després elabora un informe sobre
l’experiència i el tracte rebut.
Acció 3.14. Accions de formació i sensibilització per al sector comercial
A part de la millora externa i interna dels establiments comercials també es proposa articular un
conjunt de mesures orientades a la millora de la professionalització i gestió comercial,
comercial per
exemple, a través de l’organització de cursos formatius d’interès comercial i si es considera
co
oportú especialitzats per a determinats tipus d’activitat. Aquesta formació comercial s’articularia
a través de l’Eina i s’haurien d’adaptar a les necessitats del teixit comercial. Per altra banda,
també és important dur a terme una campanya de sensibilització
sensibilització entre el sector comercial per
mostrar la importància de formar-se
formar se i d’actualitzar coneixements, així com d’adaptar el seu
comerç a les noves demandes i necessitats dels clients.
Acció 3.15. Impulsar la creació de botigues online
El comerç vendrellenc
drellenc s’ha de modernitzar i obrir-se
obrir se a les noves oportunitats que ofereix el
mercat, sobretot a través de les noves tecnologies de la comunicació. En aquest sentit, i per
aconseguir un millor posicionament i alhora una major promoció i projecció exterior
exterio més enllà
del propi municipi es proposa donar suport per impulsar l’aparició de botigues online entre els
establiments comercials, i les persones
persones emprenedores, del municipi, aprofitant també
tamb els
softwares i programaris de codi obert. Aquesta acció no només
només s’ha d’encaminar a incentivar el
sorgiment de botigues online sinó també donar suport a les ja existents, doncs el Vendrell
compta ja amb alguna experiència. Aquesta acció es podria dur a terme des del CIT amb el
recolzament de l’Ajuntament.
Acció 3.16. Donar un nou impuls a la fira
El Vendrell compta amb una fira multisectorial (la “Fira de Santa Teresa”).
Teresa”) Aquesta fira, que
s’organitza anualment, es configura com un punt de promoció comercial. De totes maneres, des
d’alguns sectors es posa de manifest
mani
la necessitat de repensar el model actual de fira per tal que
esdevingui un punt d’atracció no només per a la població sinó per a els empreses. Per tal de
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poder
der definir l’orientació de la nova fira es proposa desenvolupar diferents tallers de treball: per
una banda, tallers entre tècnics municipals de diferents departaments municipals; tallers amb
representants del teixit empresarial i comercial; o seminaris amb equips tècnics i gestors d’altres
fires de referència, entre altres activitats. A més, complementàriament
compleme
s’ha
s’hauran
de dissenyar
accions,, com activitats i promocions, que vinculin el comerç amb la fira per tal d’incentivar la
seva participació i implicació amb aquest esdeveniment (per exemple, accions de cuponing).
Acció 3.17. El comerç immigrant, el nou comerciant
El Vendrell, al igual que en altres capitals però amb una major presència de població immigrant,
ha experimentat un creixement de nous establiments comercials regentats per persones
estrangeres. En el cas concret del Vendrell, a més, es detecta,
detecta, per una banda, una falta
d’integració del comerç immigrant a l’activitat comercial del municipi, però,
però per altra, també es
posa de manifest una falta d’acceptació per part de la ciutadania i del mateix sector comercial
d’aquest nou comerç. Per tal de canviar aquesta dinàmica, i fomentar una integració del comerç
que beneficiï al conjunt de l’activitat econòmica del municipi, es proposa organitzar taules de
treball o unes jornades orientades al comerç immigrant amb l’objectiu de normalitzar la seva
presència,
resència, fomentar la seva implicació a la vida associativa, potenciar l’immigrant com a nou
comerciant, etc. a través de la mostra i participació d’altres experiències.
Acció 3.18.
18. L’associacionisme comercial: necessitat de potenciar-lo
lo i reforçar-lo
reforçar
El comerç
omerç del Vendrell està associat a l’entorn del Centre d’Iniciatives i Turisme (CIT). Ara bé, no
tot el comerç local es troba associat. A més, en els últims anys el CIT ha perdut socis, sobretot del
sector comercial, per una falta d’identificació del col·lectiu
col·lectiu amb l’associació. Per tal de canviar la
situació i potenciar l’associació, tot aprofitant la nova junta del CIT recentment
recentment constituïda, es
precisa emprendre accions concretes per incentivar, motivar i promocionar l’associacionisme
entre el sector comercial
rcial sota el CIT. Per tant, es proposa engegar campanyes que promocionin
l’associació i captin a nous socis, oferint un nou enfocament i prestant una major atenció al
sector comercial per tal de crear un entorn més dinàmic,
dinàmic doncs ell CIT ha de ser l’ens a través del
qual s’articuli la dinamització comercial.
Acció 3.19. Reforçar l’estructura tècnica municipal
L’Ajuntament vehicula les polítiques comercials a través del
de CIT, dotant-lo
lo d’un suport econòmic
per a la realització de les accions comercials. Ara bé, més enllà de la dotació econòmica,
l’Ajuntament no participa en la definició
defini
ni gestió de les activitats. Per tal de poder oferir un
major suport al sector comercial i desenvolupar projectes comuns amb altres sectors es
considera que s’hauria de reforçar
reforçar l’estructura tècnica de la Regidoria amb l’objectiu de poder
comptar amb un suport
ort tècnic específic que permetés el desenvolupament de productes
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turístico-comercials,
comercials, definir i gestionar les accions comercials, disposar d’un interlocutor entre el
sector comercial
rcial i l’Ajuntament, oferir un treball transversal amb altres departaments municipals
(urbanisme, cultura, promoció econòmica,
econòmica turisme, etc.), gestionar subvencions, fomentar una
major interacció amb el comerç, entre altres.
altres Aquesta estructura tècnicaa municipal s’hauria de
complementar amb la junta del CIT per tal de coordinar les accions i fomentar un punt de
trobada entre les diferents institucions.
Acció 3.20. Elaborar un quadre d’indicadors comercials del Vendrell
Per tal de dissenyar accions de dinamització
dinamització comercial cal tenir un coneixement acurat sobre la
situació i dinàmica del sector comercial al municipi. I l’obtenció i recopilació de dades
(quantitatives i qualitatives) és un element fonamental. Tenint en consideració que actualment
no es disposa
sposa de cap sistema de monitoratge establert es proposa crear un quadre d’indicadors
relacionats amb l’activitat comercial del Vendrell que permeti obtenir, de forma periòdica i
sistemàtica, informació i dades que actualment no s’hi té accés. Algunes d’aquestes
d’aq
dades
s’hauran d’obtenir a partir d’enquestes, mentre que d’altres s’hauran d’elaborar i comptar amb
la participació d’altres departaments o de la mateixa associació CIT.

3.3.4 Línia estratègica 4. Reforçar i impulsar el sector turístic
El Vendrell és un municipi turístic de la Costa Daurada amb l’oferta de platges de Coma-ruga,
Coma
Sant Salvador i el Francàs. Però la seva oferta turística pot anar més enllà del turisme de sol i
platja amb una oferta cultural complementària que, alhora, permeti reduir l’elevada
l’elevad
estacionalitat. De totes maneres, cal analitzar la demanda turística que té el municipi i com pot
encaixar l’oferta complementària amb aquest per tal de dissenyar una estratègia turística i els
productes turístics adequats a aquesta. Tot i que el sector turístic és un sector madur, basat en
un model de sol i platja, presenta importants oportunitats per desenvolupar nous sectors i nous
productes, així com l’atracció de nous públics i col·lectius.
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Acció 4.1. Millorar la connectivitat del nucli urbà
urb amb la zona de platges
A l’estiu el Vendrell incrementa de forma important el nombre de residents, degut tant a la
presència de segones residències com a l’atracció de turistes, que es concentren a la zona de
platges. Ara bé, la separació física (a més de
d tres quilòmetres) entre el nuclii urbà i les platges no
permet un flux de persones entre les dues zones. L’estructura viària actual, així com el sistema
de transport públic, tampoc afavoreix una major mobilitat, de tal manera que les sinergies que es
podrien
ien generar (tant a nivell econòmic per la major activitat comercial com a nivell social i
cultural) queden excloses. En aquest sentit, es proposa analitzar la mobilitat interna i les millores
que es poden impulsar per millorar i potenciar el flux de persones
persones entre les diferents zones del
municipi: senyalització, llançadora amb l’estació de Renfe, creació del trenet turístic, etc. Per a la
realització d’algunes d’aquestes accions caldrà comptar amb la col·laboració de l’àrea
d’urbanisme i amb la implicació del sector privat, per exemple per costejar el trenet,
trenet ja que són
accions de les quals es beneficiarien indirectament.
Acció 4.2. Incrementar l’atractivitat de les zones turístiques
Per a l’atracció de turisme la imatge exterior del municipi és un factor fonamental, doncs genera
un entorn atractiu per a la captació de visitants. El municipi és l’aparador,
l’aparador per la qual cosa cal
prestar especial atenció en el seu manteniment. En aquest sentit, des d’alguns sectors s’ha posat
de manifest la necessitat de millorar
millorar l’estat de conservació i manteniment de determinades
zones del municipi, especialment a la zona de platges, així com millorar la senyalització del
municipi (amb
amb senyalització d’informació i d’orientació, tant dels diferents punts d’interès del
municipi,, la seva oferta cultural i comercial, com l’accés a la zona de platges).
platges Una bona
senyalització
ció permet una major mobilitat, doncs la percepció de llunyania i proximitat dels llocs
d’interès és menor i dóna a conèixer elements d’interès del Vendrell que poden
poden ser desconeguts.
Acció 4.3. Realitzar accions de promoció del Vendrell: marca i estratègia de comunicació per a
un major màrqueting turístic
El Vendrell es promociona
na dins la marca Costa Daurada, però des d’alguns sectors es considera
que aquesta promoció
ció conjunta no genera prou atractivitat per al municipi, doncs dins la Costa
Daurada existeixen altres destinacions turístiques
turís
més potents i atractives com ara Salou. Ara
A bé,
a diferència d’aquestes altres destinacions el Vendrell ofereix una oferta turística
turí
complementària no
o suficientment posada en valor. En aquest sentit, es proposa estudiar la
viabilitat de generar una marca pròpia, sense desvincular-se
desvincular se de la marca Costa Daurada, per
diferenciar-se
se de l’entorn, és a dir, per posar en valor la singularitat
singularitat dels actius i platges del
Vendrell. Conjuntament a l’anàlisi d’una marca pròpia seria precís dissenyar accions de promoció
turística del Vendrell específiques, així com donar una major difusió als actius i recursos del
municipi potenciant el paper del Patronat Municipal de Turisme.
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Acció 4.4. Millorar el posicionament de l’oferta turística
El Vendrell rep un important nombre de turistes en temporada alta. Ara bé, es detecta cert
desajust entre l’àmplia oferta turística que ofereix el municipi i la demanda
demanda existent, doncs
aquesta es concentra sobretot en la zona de platges. Tenint en consideració el conjunt d’actius
turístics que té el Vendrell, i els diferents productes i activitats que ofereix a nivell cultural o
gastronòmic més enllà de la seva zona litoral, cal que el municipi millori el posicionament de la
seva oferta turística, ja sigui per apropar-la
apropar la als visitants actuals com per orientar-la
orientar a la captació
de nous públics. Així,, les accions de promoció s’han d’orientar als diversos públics-objectiu
públics
que
pot captar turísticament el Vendrell, tant a nivell intern com extern, ja que s’ha de captar aquella
població i potencial visitant al qual actualment no s’hi arriba i, per altra banda, també lluitar pel
desconeixement
eixement de l’oferta turística del municipi. Es proposa, doncs,, articular accions orientades
a donar a conèixer el conjunt de l’oferta turística entre els turistes que rep actualment el
Vendrell i, per altra banda, accions orientades a la promoció externa per captar nous visitants.
Acció 4.5. Anàlisi
isi de la demanda turística
El Vendrell presenta una oferta turística que atrau a un públic en concret. Però per tal de poder
ampliar i adaptar l’oferta turística complementària a altres models de turisme més enllà de
d la
platja cal conèixer la demanda que es té, és a dir, el perfil de visitant que atrau actualment (així
com la procedència i els motius de l’elecció del Vendrell com a destí turístic) i el perfil de visitant
del
el turisme cultural o gastronòmic.
gastronòmic Aquesta anàlisi ha de permetre identificar la correspondència
entre oferta i demanda i proposar la realització d’accions, com ara campanyes
camp
i productes
turístics diferenciats o dissenyar paquets que siguin atractius per diferents públics. A partir de
l’anàlisi de la demanda es podrà dissenyar una oferta turística
turística ajustada als diferents públics. Com
a primera mesura es pot dur una anàlisi de l’origen de les visites a la pàgina web de turisme del
Vendrell amb l’objectiu dee conèixer qui visita la pàgina,
pàgina, a través de quines pàgines s’hi accedeix,
quin és l’origen del visitant,
t, per quines paraules claus s’accedeix,
s’
etc.
Acció 4.6. Creació d’un observatori
bservatori turístic
Per tal de poder dissenyar polítiques de promoció turística és important conèixer quin és l’estat i
evolució de l’activitat turística en el municipi. En aquest sentit, es proposa generar un instrument
que sistematitzi la recollida d’informació en relació al sector turístic i ofereixi dades i informació
actualitzada de l’activitat turística al Vendrell: nombre de visitants, procedència, perfil,
pernoctacions,
cions, evolució mensual i anual, grau d’ocupació hotelera, oferta d’activitats, nombre de
visites als equipaments culturals, grau d’utilització de les activitats de les diferents
programacions culturals, etc. L’obtenció d’aquesta informació, i la seva estructuració
estr
i
periodificació, ha de permetre conèixer el perfil del visitant (la
la demanda que atrau)
atrau i la seva
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diferent oferta turística, així com orientar les accions de dinamització i promoció turística en
funció dels resultats
ltats i visitants que es capten.
Acció 4.7.. Impulsar segments de turisme complementaris al tradicional
El Vendrell té un model turístic de sol i platja. Però més enllà de la seva oferta turística
tradicional, fortament estacionària, també ofereix una oferta cultural i gastronòmica que pot
atraure
traure un nou turisme. Ara bé, per impulsar aquests nous segments de turisme complementaris
(pel que fa a la seva oferta) es proposa articular un conjunt de mesures específiques.
específiques De totes
maneres, tampoc es pot oblidar que de forma paral·lela també és important
impo
treballar la
demanda, és a dir, al públic potencial d’aquest turisme (per exemple,
exemple, analitzant el seu perfil,
elaborant campanyes de promoció, etc.).
Acció 4.8.. Dissenyar nous productes i paquets turístics
Posar en valor els recursos i actius existents,
existents, així com articular rutes i productes nous, ha de ser
una de les estratègies turístiques del Vendrell. A part de l’oferta turística de la zona de platja, el
Vendrell pot ser un punt turístic per la seva oferta cultural, gastronòmica o enològica. Ara bé,
aquesta oferta ha d’estar articulada a través de productes i paquets específics que connectin els
diferents actius. En aquest sentit, es proposa centrar esforços per dissenyar i crear nous
productes turístics que permetin una complementarietat entre els diferents
diferents sectors, així com
noves rutes que vinculin turisme-comerç-cultura-gastronomia.
turisme
gastronomia. Aquests productes, però, no
només s’han de definir i crear sinó que també s’hauran d’acompanyar d’una bona promoció per
a la seva comercialització. Els plans d’ocupació poden ser un mecanisme per dissenyar, treballar i
promocionar aquests nous productes turístics, així com contactar amb potencials tour operadors
i empreses privades.
Acció 4.9.. Posar en valor els recursos existents
A part de l’oferta turística vinculada a la platja el Vendrell ofereix altres activitats que poden
complementar l’oferta turística: cultura, gastronomia (“les taules del Vendrell”), enologia, etc.
Ara bé, aquests recursos i actius sovint són desconeguts tant pels turistes que ja atrau el Vendrell
com pels potencials visitants que podria atraure. En aquest sentit, es proposa
pr
a realitzar una major
promoció dels recursos del municipi,
municipi, és a dir, impulsar accions de difusió dels diferents actius
turístics per tal de captar demanda.
demanda Aquesta promoció haurà de tenir una doble orientació: per
una banda, atraure més públic (i analitzar el perfil d’aquest) i, per altra, aconseguir que els
turistes que ja vénen al Vendrell facin un major ús de tota l’oferta turística i complementària.
complement
En
alguns casos, però, caldrà
rà articular l’oferta i crear productes i paquets turístics nous, de tal
manera que es pugui oferir una oferta més àmplia i més atractiva.

83

3 PLA D’ACCIÓ

Acció 4.10.. Obrir l’oferta turística a la comarca: fomentar el treball supralocal
L’articulació d’una oferta turística
turística més àmplia i completa pot implicar la necessitat d’obrir
l’oferta turística a la comarca, és a dir, la necessitat de fomentar un major treball supralocal per
dissenyar productes turístics complementaris que coordinin actius de diferents poblacions, de tal
t
manera que la ruta o el producte que s’ofereix sigui més atractiu i pugui captar més visitants.
Acció 4.11.. Millorar l’oferta de serveis complementaris
El Vendrell és un destí turístic per la seva oferta de platja, no per l’oferta vinculada a un turisme
turism
cultural o gastronòmic. Per tant, actualment, l’oferta turística del Vendrell es concentra a la zona
turística, és a dir, a la zona de platges amb una àmplia oferta hotelera, de restauració o comercial
(encara que aquesta majoritàriament de temporada). Així,
Així, les activitats complementàries que
s’hi desenvolupem també es concentren en aquesta part del municipi: cursos de snrokel, marxa
nòrdica, etc. A part de promocionar
omocionar i fer
fe una major difusió d’aquesta oferta complementària es
proposa impulsar altres serveis
serv
complementaris que enriqueixin
n l’activitat al nucli urbà i, així,
permetin
in posar en valor els actius culturals i gastronòmics en la seva globalitat.
Acció 4.12.. Vincular serveis i activitats turístiques al comerç local
A part de l’adaptació del sector turístic i la millora de l’oferta de serveis complementaris es
proposa buscar punts de contacte i de col·laboració entre el comerç local i les activitats
turístiques existents (o en projecte) amb l’objectiu de generar noves sinergies i una major
dinamització
ció econòmica del municipi. Per exemple, la captació dels
els visitants del municipi,
concentrats a al zona de platges,
platges per atraure’ls cap al nucli urbà. Com a accions es pot analitzar la
possibilitat d’oferir descomptes o preus especials en els comerços del municipi
municipi per les persones
allotjades en els establiments turístics del Vendrell.
Acció 4.13.. Generar projectes conjunts
Com s’ha vist, el Vendrell presenta una oferta turística centrada a la zona de platges. Però
últimament han sorgit altres iniciatives que
que també ajuden a la promoció i dinamització
econòmica del territori, com ara les “cuines del Vendrell” o l’oferta cultural dels museus i
l’auditori Pau Casals. Aquesta oferta, però, es troba desvinculada, és a dir, no es presenta sota un
mateix producte o paquet turístic. En aquest sentit, es proposa treballar per generar projectes
project
conjuntss entre diferents operadors i agents públics i privats dels diferents sectors així com d’un
mateix sector econòmic (per exemple, l’experiència de les “cuines del Vendrell” és un referent).
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Acció 4.14.. Potenciar la cooperació público-privada
público
Partint de l’experiència de les “cuines del Vendrell” es proposa generar un espai de trobada i de
cooperació entre els diferents agents i institucions (tant públics com privats) vinculats
vincula amb el
turisme al municipi a través de la constitució d’un espai de treball en xarxa:
xarxa hoteleria,
restauració,, comerç, serveis, cultura, etc.
etc. Es tracta, doncs, de crear un punt de reunió a través
del qual s’articulin i es dissenyin accions de dinamització
dinamització turística de manera conjunta i
transversal per tal d’afavorir una major activitat econòmica all Vendrell i generar noves sinergies
de treball que permetin una interrelació de diferents sectors que fins a l’actualitat no han
impulsat projectes conjuntament.
conjuntament
Acció 4.15. Accions per a la captació
c
d’esdeveniments
L’activitat turística s’ha de desestacionalitzar i, alhora, s’ha d’ampliar a altres sectors i atractius
del municipi. Per complir amb aquest objectiu es proposa treballar per a la captació
d’esdeveniments
ents que permetin la realització d’activitats al llarg de l’any. En aquest sentit, s’han
d’analitzar els actius (turístics i no turístics) que poden ser utilitzables per captar esdeveniments i
grups fora de temporada per, posteriorment, dissenyar activitats
activitats i accions que dinamitzin el
Vendrell al llarg de l’any. A través de plans d’ocupació es podrien desenvolupar projectes
concrets orientats a la captació d’esdeveniments.
Acció 4.16. Plans
ans d’ocupació per a la dinamització turística
El sector turístic és un dels sectors econòmics a reforçar i a potenciar al municipi per ser un dels
seus motors tot i que precisa una
un reorientació per diversificar-lo
lo i atraure a més visitants. Així,
per dinamitzar l’activitat turística i oferir un entorn més atractiu, amb una major
m
diversitat
d’activitats, es poden aprofitar els plans d’ocupació per realitzar activitats de suport al turisme;
per exemple, per dissenyar i monitoritzar rutes o marxes, oferir serveis específics als hotels, etc.
Acció 4.17.. Avaluar la possibilitat de sol·licitar la marca de destinació de turisme familiar
En el conjunt de Catalunya actualment existeixen 10 destinacions turístiques amb la marca de
turisme familiar. D’aquestes deu, tres són de la Costa Daurada. Tenint en consideració el perfil de
turista del Vendrell, i amb l’objectiu de millorar el producte turístic
turístic actual del municipi de sol i
platja, es proposa avaluar la possibilitat de sol·licitar aquesta marca per al municipi, de tal
manera que oferís un conjunt de recursos i activitats orientades a les famílies (com ara
ludoteques a les platges, activitats d’oci i entreteniment familiar, zones de jocs per tot el
municipi, animació infantil, festes, activitats nàutiques, etc.).
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3.3.5 Línia estratègica 5. Una organització més adequada
Una de les problemàtiques
ques identificades en el procés qualitatiu és, per una banda, el desequilibri
tècnic entre diferents regidories i, per altra, la diferenciació de la promoció econòmica en
empresa, ocupació, turisme i comerç en dues regidories. Aquesta diferenciació, i el protagonisme
p
de l’Eina, fa que existeixi una certa confusió entre els serveis que s’ofereixen. A més, donada la
necessària complementarietat entre els diferents departaments municipals, sobretot per la
transversalitat de les actuacions de dinamització i promoció
promoció econòmica, cal prestar una especial
atenció en els aspectes organitzatius de l’ens municipal i de l’Eina.

Acció 5.1. Reestructuració i unificació de les regidories
L’estructura de l’Ajuntament del Vendrell
Vendrel s’organitza en set regidories,, cadascuna
cadasc
d’elles
agrupant diferents àmbits de treball. Especialment destaca,, pel que respecte al present pla
director, la divisió de tots aquells aspectes relacionats amb el desenvolupament econòmic del
municipi en dues regidories: Regidoria d’Hisenda, Personal,
Personal, Promoció Econòmica i Secretaria; i
Regidoria de Turisme, Comerç, Indústria i Platges. En aquest sentit, es proposa realitzar un estudi
organitzatiu per avaluar la unificació de tots els àmbits relacionats amb la promoció econòmica
sota una mateixa regidoria
ria (promoció econòmica, ocupació, comerç, turisme i indústria). En cas
de desestimar-se la unificació de regidories es proposa incrementar el grau d’interrelació tècnica
entre els diferents àmbits, ja sigui sota una mateixa estructura o a través d’òrgans de coordinació
sota el lideratge únic d’una regidoria.
Acció 5.2. Reequilibrar els recursos tècnics entre diferents àrees municipals
L’Eina, amb els serveis d’ocupació i espai empresarial, compta actualment amb una estructura de
personal al voltant de les 30 persones (només cinc són fixes).. Ara bé, la resta d’àrees
relacionades amb la promoció econòmica (comerç, turisme, indústria i fires) tenen una
estructura tècnica més dèbil. En aquest sentit, es proposa analitzar les necessitats de dotació de
personal de les diferents àrees municipals amb l’objectiu de reequilibrar les estructures
tècniques i reforçar aquelles àrees municipals relacionades amb el desenvolupament econòmic
del municipi.
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Acció 5.3. Creació d’una comissió tècnica per a la coordinació interdepartamental
interdepartamental
L’intercanvi d’informació és fonamental per tal de poder donar resposta als reptes del municipi.
Així doncs, per aconseguir una major coordinació i treball transversal en el si de l’organització
municipal es proposa potenciar el treball en xarxa
xarxa entre les diferents àrees municipals,
especialment en un context econòmic com l’actual. Actualment, la coordinació tècnica és
informal, és a dir, d’acord a les necessitats puntuals. Per tant, es tracta de crear una comissió
tècnica, amb representació dels
d
diferents departaments municipals com espai permanent i
formal de treball transversal, on estiguin presents les diferents àrees municipals: promoció
econòmica, ocupació, comerç, benestar social, urbanisme, etc. Laa constitució d’aquesta comissió
tècnica és especialment crítica per a la promoció econòmica, doncs és una àrea que requereix
d’una col·laboració estreta entre els diferents
di
departaments municipals.
Acció 5.4. Incrementar el grau de coordinació a nivell comarcal
Més enllà de la coordinació a nivell
nivell local, i departamental, cal impulsar una major coordinació a
nivell comarcal sobretot en aquells aspectes en els quals es requereix una major concertació per
al desenvolupament del territori: planificació i desenvolupament de sòl per a activitats
econòmiques,
òmiques, impuls de determinats sectors econòmics estratègics, desenvolupament de
productes turístics, etc.
Acció 5.5. Diferenciació Eina Espai Empresarial – Eina Servei d’Ocupació
La comunicació i promoció de l’Eina és correcta i es compta amb diferents elements
el
comunicatius potents (díptics, campanyes publicitàries, pàgina web, xerrades, reunions, etc.).
etc.)
Ara bé, es detecta certa confusió entre l’Eina Espai Empresarial i l’Eina Servei d’Ocupació. La
localització en un mateix edifici, i la identificació tradicional
tradicional de l’Eina amb els serveis d’ocupació
locals, dificulta la diferenciació entre els diferents serveis,
serveis, sobretot pel que fa referència al
a
posicionament de l’Eina com a Espai Empresarial per a les persones emprenedores i les empreses
del territori. Per tal d’evitar aquesta confusió es proposa diferenciar més els serveis de l’Eina i
dissenyar activitats específiques de comunicació per l’Eina Espai Empresarial
Empresar i l’Eina Servei
d’Ocupació amb l’objectiu de clarificar el missatge en relació als serveis
serveis que presten.
p
Acció 5.6. Potenciar la borsa de treball local
Com ja s’ha posat de manifest en una altra acció la borsa de treball municipal s’ha de posicionar
com el servei nuclear de l’Eina Servei d’Ocupació, sobretot en l’actual context econòmic i
l’increment de les taxes d’atur. Per tant, es proposa treballar intensament per potenciar la borsa
de treball, dotant-la
la d’una major estructura tècnica i ampliant el nombre d’ofertes de treball que
es gestionen.
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Acció 5.7. Articular un bon sistema de prospecció
Per poder
oder garantir un bon funcionament de la borsa de treball no només s’ha de millorar la
intermediació laboral i dotar-la
dotar d’un equip de gestió estable i ampli, sinó que també s’ha de
treballar la vessant de l’oferta. És a dir, més enllà de recollir les demandes
demandes de treball, el Servei
d’Ocupació ha de captar ofertes de treball de les empreses locals i posar en contacte a les
persones demandants d’ocupació. En aquest sentit, la prospecció empresarial és fonamental,
doncs possibilita un punt de contacte real amb les
les empreses del territori de tots els sectors:
turisme, comerç, indústria, etc. Com ja s’ha apuntat es proposa redissenyar el qüestionari actual
de les visites
ites de prospecció empresarial per ampliar el seu abast i millorar l’actual coordinació
entre la prospecció
pecció i la borsa de treball, sent necessari un reforçament tècnic d’aquesta última.
Acció 5.8. Quadre de comandament del pla director
Amb l’objectiu de fer un correcte seguiment del grau d’avenç i del grau d’implementació de les
diferents accions del pla director, així com garantir un sistema que permeti obtenir dades sobre
el desenvolupament econòmic i social del municipi més enllà de les que ofereixen les diferents
institucions i poder avaluar de forma més detallada l’impacte de les diferents accions sobre
so
el
municipi es proposa elaborar un quadre de comandament del pla director. Aquest quadre de
comandament contemplarà, per a cadascuna de les accions, un conjunt d’indicadors (de
realització, d’impacte i de resultat) que permetran avaluar la consecució i els resultats de
cadascuna d’elles.
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Línia
estratègica 1
Millorar
l’ocupabilitat de
les persones i
incrementar la
intermediació
laboral

> La borsa de treball: servei nuclear de l'Eina
> Posicionar el servei d'ocupació local
ocal entre les
persones aturades amb un major nivell de
qualificació i formació
> Posar en valor les eines existents
> La mesa de formació: un instrument a potenciar i a
donar continuïtat
> Creació d'una eina de comunicació en xarxa
> Identificació de necessitats formatives
> Accions de sensibilització per a la importància de la
formació
> Projecte pilot per treballar les competències de les
persones aturades
> Dinamitzar la plataforma de teleformació
> Reforçar els programes ocupacionals actuals
> Difusió dels programes ocupacionals
pacionals existents
> Impulsar programes per a col·lectius específics amb
majors dificultats d’accés al mercat de treball
> Seguiment del nou disseny de les polítiques actives
d’ocupació
> Pràctiques a les empreses: incrementar la
col·laboració entre els sectors
> Seguiment de la integració dels tres subsistemes de
formació
> Reforçar els mitjans tècnics del Servei d’Ocupació
de l’Eina
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Línia
estratègica 2
Generar més
activitat
econòmica

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>

Reforçar i reorientar la prospecció empresarial
Potenciar la marca Eina Espai Empresarial
Consolidar i potenciar la Xarxa Emprenedora
Dinamització de la Xarxa Emprenedora: un pas més
cap a la promoció comercial
Elaboració d’un directori comercial
Creació d’un aparador empresarial: espai web per a
les empreses
Crear un servei específic
specífic de suport a la presència de
les empreses locals a la xarxa
Continuar i ampliar les accions de sensibilització
envers l’emprenedoria
Realització d’accions per a la preincubació
d’empreses en mòduls formatius
Impulsar mesures específiques per fomentar
foment nova
activitat econòmica
Creació d’una xarxa de potencials inversors
Suport professional per a projectes nous de
persones emprenedores
Reforçar la consolidació empresarial
Donar continuïtat als programes de formació per a
l’empresarialització
Donar continuïtat
inuïtat i reforçar el servei d’assessoria
especialitzada
Oferir un programa d’experiències empresarials
Seguir treballant amb el col·lectiu de persones
autònomes
Accions per diversificar econòmicament el territori:
mesures de promoció al sorgiment d’empreses
d’empres de
més valor
Potenciar els sectors econòmics madurs: plans
específics per turisme i comerç
Definició d’un pla de reactivació de naus
Publicitar la contractació pública
Consolidar el viver d’empreses
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RESUM DEL PLA D’ACCIÓ
D’ACCI

Línia
estratègica 3
Dinamitzar i
potenciar el
comerç local

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>

Elaborar un directori comercial
Crear un mapa comercial online
El centre: necessitat d’impulsar un nou enfocament
Desenvolupar polítiques per consolidar
demogràficament el centre del Vendrell
Accions per vincular comerç urbà – comerç de
platges
Elaboració d’un pla de senyalització
Definició d’un pla de dinamització comercial
Identificació de necessitats comercials a la zona de
platges
Accions d’urbanisme comercial
Definir una estratègia de màrqueting i comunicació
comercial
Definició, impuls i realització de campanyes
comercials
Millorar i modernitzar el comerç tradicional del
Vendrell: potenciar accions de millora en els
comerços
El mystery shopping, una acció per canviar l’actitud
del comerciant
Accions de formació i sensibilització per al sector
s
comercial
Impulsar la creació de botigues online
Donar un nou impuls a la fira
El comerç immigrant, el nou comerciant
L’associacionisme comercial: necessitat de
potenciar-lo i reforçar-lo
Reforçar l¡estructura tècnica municipal
Elaborar un quadre d’indicadors
ndicadors comercials del
Vendrell
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RESUM DEL PLA D’ACCIÓ
D’ACCI

Línia
estratègica 4
Reforçar i impulsar
el sector turístic

Línia
estratègica 5
Una organització
més adequada

> Millorar la connectivitat del nucli urbà amb la zona
de platges
> Incrementar l’atractivitat de les zones turístiques
> Realitzar accions de promoció del Vendrell:
Vend
marca i
estratègia de comunicació per a un major
màrqueting turístic
> Millorar el posicionament de l’oferta turística
> Anàlisi de la demanda turística
> Creació d’un observatori turístic
> Impulsar segments de turisme complementari al
tradicional
> Dissenyar nous productes i paquets turístics
> Posar en valor els recursos existents
> Obrir l’oferta turística a la comarca: fomentar el
treball supralocal
> Millorar l’oferta de serveis complementaris
> Vincular serveis i activitats turístiques al comerç
local
> Generar projectes conjunts
> Potenciar la cooperació público-privada
privada
> Accions per a la captació d’esdeveniments
> Plans d’ocupació per a la dinamització turística
> Avaluar la possibilitat de sol·licitar la marca de
destinació de turisme familiar

> Reestructuració i unificació de les regidories
> Reequilibrar els recursos tècnics entre diferents
àrees municipals
> Creació d’una comissió tècnica per a la coordinació
interdepartamental
> Incrementar el grau de coordinació a nivell
niv
comarcal
> Diferenciació Eina Espai Empresarial – Eina Servei
d’Ocupació
> Potenciar la borsa de treball local
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5 ANNEX: ANÀLISI QUANTITATIVA
QUANT
5.1 ACTIVITAT ECONÒMICA
1. Evolució de l’activitat econòmica al Vendrell. Anys 2000 a 2010.
Evolució de l'activitat econòmica. El Vendrell, 2000-2010
2000 2010 Índex 2005=100
180%
160%
140%
120%
100%

Treballadors RGSS

Comptes cotització

2010-3

2010-2

2010-1

2009-4

2009-3

2009-2

2009-1

2008-4

2008-3

2008-2

2008-1

2007-4

2007-3

2007-2

2007-1

2006-4

2006-3

2006-2

2006-1

2005-4

2005-3

2005-2

2005-1

2004-4

2004-3

2004-2

2004-1

2003-4

2003-3

2003-2

2003-1

2002-4

2002-3

2002-2

2002-1

2001-4

2001-3

2001-2

2001-1

2000-4

2000-3

2000-2

2000-1

80%

Autònoms

Font: elaboració pròpia a partir
partir de les dades del Departament de Treball

2. Evolució de l'activitat econòmica. El Vendrell 2005 a 2010
Evolució de l'activitat econòmica a El Vendrell
3r trimestre 2010
RGSS
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis

5
519
577
5.091

Empreses

3r trimestre 2005
RETA

2
73
142
814

31
191
539
1.719

RGSS

Empreses
98
741
1.674
5.386

4
89
301
875

RETA
12
199
625
1.583

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball

3. Evolució de la dimensió mitjana de les empreses. El Vendrell 2005 a 2010.
201
Dimensió mitjana de les empreses a el Vendrell
3r trimestre 2010
3r trimestre 2005
Afiliats RGSS
Fins a 5 treb.
De 6 a 50 treb.
51-250 treb.
251 i més treb.
TOTAL

1.637
2.180
2.051
324
6.192

Empreses
830
176
24
1
1.031

Dimensió
mitjana
2,0
12,4
85,5
324,0

Afiliats RGSS

5.876
1.355
668
7.899

Empreses

1.251
17
1
1.269

Dimensió
mitjana
4,7
79,7
668,0
6,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball

93

5 ANNEX: ANÀLISI QUANTITATIVA
QUANT

4. Distribució sectorial de les persones treballadores. El Vendrell 2005 i 2010
Distribució sectorial de les persones
treballadores. El Vendrell 2005
Construcció
21%

Construcció
9%

Indústria
10%
Agricultura
1%

Distribució sectorial de les persones
treballadores. El Vendrell 2010
Serveis
82%

Indústria
9%

Serveis
68%

Agricultura
0%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball

5. Distribució sectorial de les empreses. El Vendrell 2005 i 2010

Distribució sectorial de les empreses. El
Vendrell 2005
Construcció
24%

Indústria
7%
Agricultura
0%

Distribució sectorial de les empreses. El
Vendrell 2010
Construcció
14%

Serveis
69%

Serveis
79%

Indústria
7%
Agricultura
0%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball
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6. Persones afiliades al RGSS per subsectors
subsectors d’activitat. El Vendrell 2007 i 2010

Persones afiliades al RGSS per subseccions. El Vendrell, 2007
Construcció
20%
Activitats immobiliàries i
lloguers; serv. Empresarials
12%

Comerç i reparacions
29%

Hoteleria
11%
Indústries alimentació, begudes i
tabac
2%
Educació
3%

Altres activitats socials i de
serveis; serv. Personals
6%

Fabricació material de transport
3%
Transport, emmagatzematge i
comunicacions
4%

Activitats sanitàries i
veterinàries, serveis socials
5%

Administració pública, defensa i
SS obligatòria
5%

Persones afiliades al RGSS per subseccions. El Vendrell, setembre 2010
Hostaleria
14%

Activitats administratives i
auxiliars
10%
Construcció
9%

Comerç a l’engròs i al detall
25%

Adm. pública, Defensa i SS
obligatòria
8%

Activitats sanitàries i serveis
socials
8%

Altres activitats
8%
Activitats professionals i
tècniques
3%

Educació
4%

Transport i emmagatzematge
4%

Indústries manufactureres
7%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament
Departament de Treball
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7. Establiments afiliats al RGSS per subsectors d’activitat. El Vendrell 2007 i 2010

Establiments afiliats al RGSS per subseccions. El Vendrell 2007
Construcció
26%

Comerç i reparacions
27%

Activitats immobiliàries i
lloguers; serv. Empresarials
16%

Indústries alimentació, begudes
i tabac
2%
Educació
1%

Hoteleria
12%

Fabricació material de transport
0%
Transport, emmagatzematge i
comunicacions
4%

Activitats sanitàries i
veterinàries, serveis socials
4%

Administració pública, defensa i
SS obligatòria
1%

Altres activitats socials i de
serveis; serv. Personals
7%

Establiments afiliats al RGSS per subseccions. El Vendrell, setembre 2010
Hostaleria
13%

Activitats administratives i
auxiliars
6%
Construcció
14%

Comerç a l’engròs i al detall
28%

Adm. pública, Defensa i SS
obligatòria
2%
Activitats sanitàries i serveis
socials
3%

Indústries manufactureres
6%

Altres activitats
17%
Activitats professionals i
tècniques
6%

Educació
2%

Transport i emmagatzematge
3%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball
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8. Gràfica de dinàmica sectorial. El Vendrell 2008-2010.
2008

Dinàmica sectorial (2008-2010)
45%

CONCENTRACIÓ

CREIXEMENT

10
35%

25%

12
6

15%

9

8

11

5%

Empreses

5
-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

41
3

-10%

-5% 0%

-15%

10%

20%

30%

40%

50%

7

-25%

-35%

-45%

-55%

2

CRISI

-65%

ATOMITZACIÓ

Treballadors

Font: elaboració pròpia
pròpia a partir de les dades del Departament de Treball

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

LLEGENDA
Comerç a l’engròs i al detall
Construcció
Hostaleria
Indústries manufactureres
Activitats administratives i auxiliars
Adm. pública, Defensa i SS obligatòria
Activitats sanitàries
tàries i serveis socials
Transport i emmagatzematge
Activitats professionals i tècniques
Activitats artístiques i d’entreteniment
Altres serveis

12 Educació
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5.2 DEMOGRAFIA
1. Evolució de la població al Vendrell, el Baix Penedès i Catalunya, 2000
2000 a 2010.
Evolució de la població 2000-2010
El Vendrell
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2000-2010

Variació

22.543
23.774
24.997
26.820
28.147
30.225
31.953
33.340
34.931
35.821
36.068
13.525

Baix Penedès

Variació

56.843
60.369
64.612
69.083
73.665
79.967
85.756
90.891
95.644
98.861
99.786
42.943

5,5%
5,1%
7,3%
4,9%
7,4%
5,7%
4,3%
4,8%
2,5%
0,7%
60,0%

Catalunya

6,2%
7,0%
6,9%
6,6%
8,6%
7,2%
6,0%
5,2%
3,4%
0,9%
75,5%

Variació

6.261.999
6.361.365
6.506.440
6.704.146
6.813.319
6.995.206
7.134.697
7.210.508
7.364.078
7.475.420
7.512.381
1.250.382

1,6%
2,3%
3,0%
1,6%
2,7%
2,0%
1,1%
2,1%
1,5%
0,5%
20,0%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat

2. Evolució de la població per sexes al Vendrell. 2000 a 2010.

Evolució de la població. El Vendrell, 2000-2010
2000 2010
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2000

2001

2002

2003

2004

Homes

2005
Dones

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat
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3. Evolució mensual de la població de fet al Vendrell del 2006 al 2007.

Evolució mitjana mensual de població de fet. El Vendrell
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-

Font: elaboració pròpia a partir de dades de elvendrell.net

4. Població del Vendrell per nuclis de població al 2009.

Població total del Vendrell (2009)
El Vendrell
Platja de Coma-ruga
Platja de Sant Salvador
Platja del Francàs
Sector Sanatori
Sant Vicenç de Calders (poble)
Estació Sant Vicenç de Calders
Disseminats
TOTAL

28.220
4.021
901
1.341
1.829
132
87
25
36.556

Font: elaboració pròpia a partir de dades de elvendrell.net
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5. Evolució de la població al Vendrell i la seva àrea d’influència. 2001-2010.
200 2010.

Evolució de la població El Vendrell - Zona d'influència 2001-2010

El Vendrell
Calafell
Cunit
Sitges
Sant Pere de
Vilafranca del
Cubelles
Total Zona
Baix Penedès
Catalunya

2001
2010
Població
Pes s/total
Població
Pes s/total
23.774
65,9%
36.068
36,1%
13.327
36,9%
24.423
24,5%
6.360
17,6%
12.464
12,5%
20.345
56,4%
28.130
28,2%
22.902
63,5%
28.399
28,5%
30.807
85,4%
38.218
38,3%
7.028
19,5%
13.995
14,0%
124.543
181.697
60.369
0,9%
99.786
1,3%
6.361.365
7.512.381
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat

Var. 01-10
51,7%
83,3%
96,0%
38,3%
24,0%
24,1%
99,1%
45,9%
65,3%
18,1%

6. Factors del creixement demogràfic. El Vendrell, valors absoluts.

Factors del creixement demogràfic. El Vendrell, valors absoluts
Neixement

Defunció

Creixement
natural

Saldo
migracions

Saldo migracions
externes

2000

258

150

108

912

426

1.446

2001

297

161

136

562

533

1.231

2002

297

149

148

877

198

1.223

2003

360

204

156

890

777

1.823

2004

358

207

151

1.316

140

1.327

2005

376

221

155

879

1.044

2.078

2006

416

221

195

880

653

1.728

2007

492

216

276

765

346

1.387

2008

505

196

309

276

1.006

1.591

2009

487

193

294

95

501

890

-

Creixement
total

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat
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7. Fluxos de població a El Vendrell. Taxes per mil habitants.
habitan

Fluxos de població a El Vendrell. Taxes per mil habitants.

1986-1991
1991-1996
1996-2001
2001-2006
2006-2009

Naixements

Defuncions

11,95
11,60
11,20
12,68
13,97

7,17
6,94
6,72
7,01
6,07

Creixement
natural
4,78
4,67
4,48
5,67
7,89

Saldo
migratori
22,94
35,76
35,78
51,04
33,24

Creixement
total
27,72
40,42
40,26
56,72
41,13

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat

8. Migracions internes. Saldos, el Vendrell, 2000-2009.
2000
Migracions internes. Saldos, el Vendrell, 2000-2009
Mateixa
comarca
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Resta
Resta Catalunya Resta Espanya
província
89
23
795
5
-37
-23
588
34
61
-73
823
66
-55
-66
1.027
-16
59
-86
1.331
12
-23
-59
1.015
-54
3
-73
1.036
-86
68
-63
834
-74
26
-14
313
-49
-4
-4
159
-56
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat

Saldo total
912
562
877
890
1.316
879
880
765
276
95

9. Pes de la població amb nacionalitat estrangera al Vendrell, el Baix Penedès i Catalunya.
Evolució del 2000 al 2009.

Població nacionalitat estrangera
2000
2009
El Vendrell
4,4%
16,5%
Baix Penedès
4,3%
16,1%
Catalunya
2,9%
15,9%
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat

10. Població segons nacionalitat. El Vendrell, 2000-2010.
2000
Població segons nacionalitat. El Vendrell, 2000-2010

Espanyola
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

95,6%
94,4%
93,2%
91,1%
89,7%
87,8%
86,5%
85,3%
84,1%
83,5%
83,6%

Resta UE

Resta Europa

0,8%
0,9%
1,0%
1,2%
1,1%
1,6%
1,8%
3,2%
3,8%
4,0%
3,9%

Amèrica del Nord
Amèrica del Sud
i Central

Àfrica

0,4%
0,4%
0,5%
0,8%
1,2%
1,3%
1,6%
0,7%
0,7%
0,8%
0,8%

2,6%
3,4%
4,0%
4,7%
5,0%
5,8%
6,3%
6,7%
6,9%
7,1%
7,3%

0,2%
0,2%
0,2%
0,3%
0,3%
0,4%
0,4%
0,4%
0,5%
0,5%
0,5%

0,3%
0,5%
1,0%
1,9%
2,4%
2,8%
3,0%
3,2%
3,5%
3,6%
3,3%

Àsia i
Oceania
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,3%
0,3%
0,4%
0,5%
0,5%
0,5%
0,6%

Població
estrangera
4,4%
5,6%
6,8%
8,9%
10,3%
12,2%
13,5%
14,7%
15,9%
16,5%
16,4%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat

11. Nacionalitats estrangeres més nombroses. El Vendrell 2010.

Nacionalitats estrangeres més nombroses. El Vendrell 2010
Valors absoluts
Marroc
Romania
Colòmbia
Itàlia
Argentina
Equador
França
Ucraïna
Alemània
Xina

2.548
534
281
261
244
243
145
139
120
116

Homes
1.439
259
112
158
131
106
71
63
62
64

Dones

% sobre el total
1.109
275
169
103
113
137
74
76
58
52

43,1%
9,0%
4,8%
4,4%
4,1%
4,1%
2,5%
2,4%
2,0%
2,0%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE
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12. Evolució dels col·lectius de persones estrangeres segons continent. El Vendrell 2000 a
2009.
Evolució dels grups de persones estrangeres al Vendrell
70,0%
60,1%
60,0%
50,0%

43,1%

40,0%
30,0%
20,0%

24,1%

21,5%

18,3%
8,9%

10,0%

7,3%

4,7%

3,6%

3,3%

1,8%

3,3%

0,0%
Resta UE

Resta Europa

Àfrica

Amèrica del Nord i Central
2000

Amèrica del Sud

Àsia i Oceania

2009

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat

13. Evolució dela població estrangera. El Vendrell 2000 a 2010.

Evolució del pes de la població estrangera 2000-2010
2000
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
2000

2001

2002

2003

2004

El Vendrell

2005
Baix Penedès

2006

2007

2008

2009

2010

Catalunya

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat
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14. Piràmide de població. El Vendrell 2000 i 2009.

Piràmide de població, el Vendrell 2000
85 i més
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9
0-4
-12% -10% -8%
8% -6% -4% -2%

Homes

0%

2%

4%

6%

8% 10% 12%

Dones

Piràmide de població, el Vendrell 2009
85 i més
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9
0- 4
-12% -10% -8%
8% -6% -4% -2%
Homes

0%

2%

4%

6%

8% 10% 12%

Dones

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat
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5.3 FORMACIÓ
1. Distribució de la població per nivell
nivel d’estudis. El Vendrell 2001 i 2010.

Distribució de població per nivell d'estudis al Vendrell 2001
Estudis Primaris
(ESO, EGB, Graduat,
…)
45%

Ensenyament
primari incomplet
29%

No sap llegir ni
escriure
3%
Cicles Formatius
Grau Mig
5%

Estudis Universitaris
6%
Batxiller Superior,
BUP
8%

Cicles Formatius
Grau Superior
4%

Distribució de població per nivell d'estudis al Vendrell 2010

Graduat escolar o
equivalent, ESO, EGB
48%

Primària
Incomplerta
10%
Sense estudis
14%

No sap llegir ni
escriure
1%

Llicenciat i doctorat
7%

Diplomat
4%

BUP, FP2, equivalent
o superior
9%

FP1, Oficialia
industrial
7%

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Padró proporcionat per l'Ajuntament
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2. Distribució d’estudis segons gènere. El Vendrell 2010.

Distribucions d'estudis segons gènere 2001
Llicenciat i doctorat

54,1%

Diplomat

45,9%

44,6%

BUP, FP2, equivalent o superior

55,4%

52,0%

FP1, Oficialia industrial

48,0%

53,6%

Graduat escolar o equivalent, ESO, EGB

46,4%

51,7%

Primària Incomplerta

48,3%

49,6%

Sense estudis

50,4%

47,9%

No sap llegir ni escriure

52,1%

33,5%
0%

10%

20%

30%

Homes

66,5%
40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dones

Distribucions d'estudis segons gènere 2010
Llicenciat i doctorat

53,8%

Diplomat

46,2%

33,1%

66,9%

BUP, FP2, equivalent o superior

54,5%

45,5%

FP1, Oficialia industrial

50,1%

49,9%

Graduat escolar o equivalent, ESO, EGB

50,9%

49,1%

Primària Incomplerta

50,5%

49,5%

Sense estudis

49,4%

No sap llegir ni escriure

50,6%

40,3%
0%

10%

20%
Homes

30%

40%

59,7%
50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dones

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Padró proporcionat per l'Ajuntament
l'Aju
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3. Distribució
istribució de la població masculina i femenina segons nivells d’estudis. El Vendrell
2010.

Distribució de població masculina per nivell d'estudis al Vendrell
2010
Graduat escolar o
equivalent, ESO, EGB
48%

Primària
Incomplerta
11%
Sense estudis
14%

No sap llegir ni
escriure
1%

Llicenciat i doctorat
7%

Diplomat
3%

BUP, FP2, equivalent
o superior
9%

FP1, Oficialia
industrial
7%

Distribució de població femenina per nivell d'estudis al Vendrell
2010
Graduat escolar o
equivalent, ESO, EGB
47%

Primària
Incomplerta
11%
Sense estudis
14%

No sap llegir ni
escriure
1%

Llicenciat i doctorat
6%
Diplomat
6%

BUP, FP2, equivalent
o superior
8%

FP1, Oficialia
industrial
7%

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Padró proporcionat per l'Ajuntament
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5.4 ATUR I MERCAT DE TREBALL
1. Evolució del nombre de persones aturades all Vendrell, el Baix Penedès i Catalunya.

Evolució del registre de l'atur. Índex 2005=100
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%

El Vendrell

Baix Penedès

Catalunya

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball

2. Evolució mensual de l’atur al Vendrell 2010

Evolució mensual de l'atur al Vendrell 2010
4300
4200
4100
4000
3900
3800
3700
3600
3500
3400

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
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3. Evolució de l’atur
tur en base a la població potencialment activa.

Evolució de l'atur en base a la població de 16 a 65 anys
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2005

2006

2007
El Vendrell

2008
Baix Penedès

2009

2010

Catalunya

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

4. Evolució de l’atur per sexes al Vendrell i al Baix Penedès, del 2000 al 2010

Evolució de l'atur per sexes al Vendrell
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2000

2001

2002

2003
Agregat

2004

2005
Homes

2006

2007

2008

2009

2010

Dones

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
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5. Distribució de l’atur per edats al Vendrell i al Baix Penedès a desembre de 2007 i 2010.

Distribució de l'atur per edats. El Vendrell, desembre 2007
18,0%
16,0%
15,8%

14,0%
12,0%

13,4%

12,9%

10,0%

10,7%

9,7%

8,0%

8,6%

8,9%

9,9%

6,0%

6,8%

4,0%
2,0%

3,3%

0,0%
Menors de De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64
20

Distribució de l'atur per edats. El Vendrell, desembre 2010
18,0%
16,0%
15,8%

14,0%

14,6%

12,0%

13,0%

12,1%

10,0%

11,0%

8,0%

9,3%

6,0%

9,3%

7,3%

4,0%
2,0%

5,3%
2,3%

0,0%
Menors de De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64
20

Distribució de l'atur per edats. Baix Penedès, desembre 2007
18,0%
16,0%
15,7%

14,0%
12,0%

13,1%

12,9%

10,0%

10,4%

8,0%

9,1%

9,1%

9,2%

10,3%
7,4%

6,0%
4,0%
2,0%

2,7%

0,0%
Menors de De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64
20

Distribució de l'atur per edats. Baix Penedès, desembre 2010
18,0%
16,0%
14,0%

15,4%

14,9%
13,7%

12,0%
10,0%

11,3%

10,9%
9,6%

8,0%
6,0%

9,3%

6,9%
5,6%

4,0%
2,0%

2,4%

0,0%
Menors de De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64
20

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
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6. Distribució de l’atur per nivells formatius al Vendrell a desembre de 2007 i de 2010

Atur per nivell formatiu. El Vendrell, desembre de 2007
Sense estudis

1,5%

Estudis primaris incomplets

6,0%

Estudis primaris complets

8,9%

Programes de formació professional - Estudis secundaris

69,1%

Educació general - Estudis Secundaris

7,7%

Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris

4,1%

Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris

1,1%

Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris

1,6%

Altres estudis post-secundaris

0,06%

Atur per nivell formatiu. El Vendrell, desembre de 2010
Sense estudis

3,3%

Estudis primaris incomplets

7,1%

Estudis primaris complets

7,8%

Programes de formació professional - Estudis secundaris

8,5%

Educació general - Estudis Secundaris

66,7%

Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris

3,6%

Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris

1,3%

Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris

1,5%

Altres estudis post-secundaris

0,02%

Font:
nt: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball

111

5 ANNEX: ANÀLISI QUANTITATIVA
QUANT

7. Distribució de l’atur per nivells formatius al Baix Penedès a desembre de 2007 i de
2010

Atur per nivell formatiu. Baix Penedès, desembre de 2007

Sense estudis

1,8%

Estudis primaris incomplets

5,1%

Estudis primaris complets

9,8%

Programes de formació professional - Estudis secundaris

8,3%

Educació general - Estudis Secundaris

67,7%

Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris

4,1%

Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris

1,4%

Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris

1,7%

Altres estudis post-secundaris

0,07%

Atur per nivell formatiu. Baix Penedès, desembre de 2010
Sense estudis

3,1%

Estudis primaris incomplets

6,3%

Estudis primaris complets

7,8%

Programes de formació professional - Estudis secundaris

9,0%

Educació general - Estudis Secundaris

66,7%

Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris

4,1%

Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris

1,4%

Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris

1,7%

Altres estudis post-secundaris

0,06%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball

112

5 ANNEX: ANÀLISI QUANTITATIVA
QUANT

8. Distribució de l’atur per grans sectors d’activitat econòmica al Vendrell i al Baix
Penedès a desembre de 2007 i de 2010.
Atur per grans sectors. El Vendrell, desembre de 2007

Atur per grans sectors. Baix Penedès, desembre de 2007

Construcció
16%

Construcció
14%
Serveis
64%

Indústria
14%

Agricultura
2%

Indústria
14%

Agricultura
2%

Sense ocupació
anterior
4%

Atur per grans sectors. El Vendrell, desembre de 2010

Atur per grans sectors. Baix Penedès, desembre de 2010
Construcció
22%

Construcció
21%
Indústria
13%

Agricultura
3%
Sense ocupació
anterior
2%

Serveis
66%

Sense ocupació
anterior
4%

Serveis
61%

Indústria
14%

Serveis
60%

Agricultura
2%
Sense ocupació
anterior
2%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
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9. Atur per ocupacions al Vendrell al
a desembre de 2007 i 2010.

Atur per ocupacions. El Vendrell, desembre de 2007
40,0%

34,5%

35,0%
30,0%
25,0%

20,9%

20,0%
7,0%

10,0%
5,0%

14,5%

12,3%

15,0%

0,0%

0,9%

6,3%

2,4%

1,2%

0,0%

Atur per ocupacions. El Vendrell, desembre de 2010
40,0%

36,7%

35,0%
30,0%
25,0%
17,9%

20,0%
15,0%

10,4%

10,0%
5,0%

17,2%
7,9%

5,7%
0,0%

0,8%

2,3%

1,1%

0,0%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
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10. Atur per ocupacions al Baix Penedès a desembre de 2007 i 2010.

Atur per ocupacions. Baix Penedès, desembre de 2007
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

33,4%

21,0%
13,8%

13,2%

7,3%

6,9%
0,0%

1,0%

2,1%

1,2%

Atur per ocupacions. Baix Penedès, desembre de 2010
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

34,5%

18,2%

17,6%

10,9%

8,5%

6,1%
0,0%

0,9%

2,1%

1,2%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
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11. Distribució de les persones aturades segons procedència
procedència al Vendrell i al Baix Penedès a
desembre de 2010.

Atur per procedència. El Vendrell,
desembre 2010

Atur per procedència. Baix Penedès,
desembre 2010
Comunitari
espanyol
77%

Comunitari
espanyol
74%

No comunitari
21%

Comunitari no
espanyol
5%

No comunitari
19%

Comunitari no
espanyol
4%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
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5.5 CONTRACTACIONS
1. Evolució de les contractacions al Vendrell i al Baix Penedès del 2000 al 2010 segons
tipologia de cntractació.
tació.

Evolució de les contractacions al Vendrell 2000-2010
2000 2010
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2000

2001

2002

2003

2004

Total

2005
Temporal

2006

2007

2008

2009

2010

Indefinit

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball

Evolució de les contractacions al Baix Penedès 2000-2010
2000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2000

2001

2002

2003
Total

2004

2005
Temporal

2006

2007

2008

2009

2010

Indefinit

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
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2. Evolució de la temporalitat en la contractació al Vendrell i Catalunya del 2000 al 2010.

Temporalitat en la contractació El Vendrell / Catalunya
El Vendrell

Catalunya

2000

89,2%

87,3%

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Mitjana

89,7%
91,1%
89,6%
88,0%
86,9%
80,6%
81,3%
83,9%
85,4%
89,5%
86,8%

86,2%
86,4%
86,9%
87,4%
87,2%
83,5%
83,0%
83,1%
86,4%
88,1%
86,0%

Font: elaboració
elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball

3. Evolució de les contractacions per grans sectors al Vendrell i al Baix Penedès del 2000
al 2010.

Contractacions per grans sectors al Vendrell 2000-2010
2000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2000

2001

2002

2003

Agricultura

2004
Indústria

2005

2006
Construcció

2007

2008

2009

2010

Serveis

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
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Contractacions per grans sectors al Vendrell 2000-2010
2000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2000

2001

2002

2003

Agricultura

2004

2005

Indústria

2006
Construcció

2007

2008

2009

2010

Serveis

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball

4. Evolució mensual
sual de la contractació al Vendrell durant el 2010.

Evolució de la contractació al Vendrell - 2010
1200
1000
800
600
400
200
0

Total

Indefinit

Temporal

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
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5. Piràmide de les contractacions al Vendrell el 2007 i 2010.

Contractacions al Vendrell 2007
>64
De 60 a 64
De 55 a 59
De 50 a 54
De 45 a 49
De 40 a 44
De 35 a 39
De 30 a 34
De 25 a 29
De 20 a 24
<20
-20%

-16%
16%

-12%

Homes Indefinit

-8%

-4%

Homes Temporal

0%

4%

8%

Dones Indefinit

12%

16%

20%

Dones Temporal

Contractacions al Vendrell 2010
>64
De 60 a 64
De 55 a 59
De 50 a 54
De 45 a 49
De 40 a 44
De 35 a 39
De 30 a 34
De 25 a 29
De 20 a 24
<20
-20%

-16%

-12%

Homes Indefinit

-8%

-4%

Homes Temporal

0%

4%

Dones Indefinit

8%

12%

16%

20%

Dones Temporal

Nota:: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
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6. Temporalitat en la contractació per sectors al Vendrell, el Baix Penedès i Catalunya
durant el 2007 i el 2010.

Temporalitat sectorial al Vendrell 2007
100%
90%
80%
70%
60%

81,3%

50%

77,4%
90,6%

84,2%

80,6%

40%
Temporal

30%

Indefinit

20%
10%

18,7%

0%
Total

22,6%
9,4%
Agricultura

Indústria

15,8%

19,4%

Construcció

Serveis

Temporalitat sectorial al Vendrell 2010
100%
90%
80%
70%
60%
50%

89,5%

88,5%

89,3%

91,9%

89,2%

40%
Temporal

30%

Indefinit

20%
10%
0%

10,5%

11,5%

10,7%

8,1%

10,8%

Total

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
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Temporalitat sectorial al Baix Penedès 2007
100%
90%
80%
70%
60%

75,2%

81,3%

86,1%

92,1%

50%

80,0%

40%
Temporal

30%

Indefinit

20%
10%

18,7%

7,9%

24,8%

Total

Agricultura

Indústria

13,9%

20,0%

0%
Construcció

Serveis

Temporalitat sectorial al Baix Penedès 2010
100%
90%
80%
70%
60%

89,2%

50%

84,4%
96,7%

91,9%

88,9%

40%
Temporal

30%

Indefinit

20%
10%

10,8%

3,3%

15,6%

Agricultura

Indústria

0%
Total

8,1%

11,1%

Construcció

Serveis

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
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Temporalitat sectorial a Catalunya 2007
100%
90%
80%
70%
60%

72,4%
83,0%

50%

84,7%

89,4%

83,7%

40%
Temporal

30%

Indefinit

20%
10%

17,0%

10,6%

27,6%

Agricultura

Indústria

15,3%

16,3%

Construcció

Serveis

0%
Total

Temporalitat sectorial al Catalunya 2010
100%
90%
80%
70%
60%

88,1%

50%

79,9%
94,1%

87,2%

88,6%

40%
Temporal

30%

Indefinit

20%
10%

11,9%

5,9%

20,1%

Agricultura

Indústria

12,8%

11,4%

Construcció

Serveis

0%
Total

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori de
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7. Distribució
ció de la contractació per sectors
sectors d’activitat econòmica al Vendrell al 2007 i el
2010.

Distribució de la contractació per sectors al Vendrell 2007
Serveis

14,7%

60,9%

3,0%

Construcció

16,2%
Indefinit

0,8%

Indústria

Agricultura

0,1%

Temporal

2,9%

1,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Distribució de la contractació per sectors al Vendrell 2010
Serveis

75,8%

9,2%

0,8%
8,9%

Construcció

Indefinit
0,4%

Indústria

Agricultura

0,1%

0%

Temporal

3,7%

1,1%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori de Treball
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8. Distribució de la contractació per nivell d’estudis al Vendrell al 2007 i el 2010.

Contractació segons nivell d'estudis al Vendrell 2007
Altres estudis post-secundaris
secundaris

0,0%

0,0%

Universitaris segon i tercer cicle

0,6% 3,9%

Universitaris primer cicle

0,4%

1,8%

Tècnics-professionals
professionals superiors

0,5%

2,1%

Educació general

13,2%

Programes de formació professional

53,7%

Indefinit
Temporal

0,9% 4,6%

Estudis primaris complets

0,0%

0,0%

Estudis primaris incomplets

1,8%

7,5%

Sense estudis

1,4%

7,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Contractació segons nivell d'estudis al Vendrell 2010
Altres estudis post-secundaris
secundaris

0,0%

0,0%

Universitaris segon i tercer cicle

0,4% 2,4%

Universitaris primer cicle

0,2%

Tècnics-professionals
professionals superiors

0,4%

Educació general

2,9%
1,1%

7,7%

Programes de formació professional

63,0%

0,5%

Estudis primaris complets

0,0%

Estudis primaris incomplets

0,8%

Sense estudis

0,5%
0%

Indefinit
Temporal

8,1%
0,0%

3,7%
8,2%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
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9. Distribució de la contractació per grups
gr
d’ocupació al Vendrell 2007 i el 2010.

Contractacions segons grup d'ocupació al Vendrell 2007
Treb. no qualificats

3,2%

Operadors instal. I maquinària, muntadors

22,2%

1,2%

Treb. manufactura, construcció, mineria

5,1%

2,3%

Treb. qualificats, agraris i pesquers

11,8%

0,2% 0,6%

Treb. restauració, serv. personals, comerç

6,6%

23,3%
Indefinit

Empleats, administratius

2,4%

Tècnics i prof. de suport

6,5%
1,9%

Tècnics i prof. científics, intel·lectuals

Temporal
9,5%

0,6% 2,1%

Directius, administració i empresa

0,2%

Forces armades

0,2%

0,0%

0,0%

0%

5%

10%

15%

20%

30%

25%

35%

Contractacions segons grup d'ocupació al Vendrell 2010
Treb. no qualificats

1,5%

Operadors instal. I maquinària, muntadors

0,8%

Treb. manufactura, construcció, mineria

3,1%

0,8%

Treb. qualificats, agraris i pesquers
Treb. restauració, serv. personals, comerç

18,5%

7,3%

0,2% 0,4%
4,3%

33,9%
Indefinit

Empleats, administratius

1,0% 6,0%

Tècnics i prof. de suport
Tècnics i prof. científics, intel·lectuals

16,4%

0,5% 3,7%

Directius, administració i empresa
Forces armades

Temporal

1,3%

0,2%
0,0%
0%

0,1%
0,0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
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10. Tipus de contractes realitzats al Vendrell durant el 2010.
Tipus de contractes a El Vendrell 2007
Tipus Contracte

Modalitat

%

Indefinit

Ordinari temps indefinit

8,2%

Indefinit

Foment de la contractació indefinida

3,8%

Indefinit

Indefinit minusvàlids

0,1%

Indefinit

Convertits en indefinits

6,7%

Temporal

Obra o servei

27,1%

Temporal

Eventuals circumstàncies producció

46,2%

Temporal

Interinitat

6,9%

Temporal

Temporals bonificats minusvàlids

0,1%

Temporal

Inserció

0,0%

Temporal

Relleu

0,1%

Temporal

Jubilació parcial

0,1%

Temporal

Substitució jubilació 64 anys

0,0%

Temporal

Pràctiques

0,3%

Temporal

Formació

0,5%

Temporal

Altres

0,0%

Tipus de contractes al Vendrell 2010
Tipus Contracte

Modalitat

%

Indefinit

Ordinari temps indefinit

4,5%

Indefinit

Foment de la contractació indefinida

1,7%

Indefinit

Indefinit minusvàlids

0,1%

Indefinit

Convertits en indefinits

4,2%

Temporal

Obra o servei

26,9%

Temporal

Eventuals circumstàncies producció

51,9%

Temporal

Interinitat

9,3%

Temporal

Temporals bonificats minusvàlids

0,2%

Temporal

Inserció

0,0%

Temporal

Relleu

0,2%

Temporal

Jubilació parcial

0,2%

Temporal

Substitució jubilació 64 anys

0,0%

Temporal

Pràctiques

0,2%

Temporal

Formació

0,5%

Temporal

Altres

0,0%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
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5.6 ALTRES
ES ESTADÍSTIQUES

1. Poder adquisitiu: Renda Bruta Familiar
Famili Disponible per càpita. Índex Catalunya=100.

RFBD per càpita (Índex Catalunya=100)
108
106,7

106

105,4

104

103,6

103,5

102
100

101,7
100,6

100,4

100

98
96
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Font: elaboració pròpia a partir de dades de elvendrell.net
elvendrell

2. Evolució dels habitatges construïts de nova planta al Vendrell del 2000 al 2003.
Habitatges construïts de nova planta. El Vendrell
Iniciats
Any
2000
2001
2002
2003

Projectes visats col·legis
aparelladors
876
814
1.443
1.856

Acabats
Cèdules habitabilitat
habitatges lliures DGAH
733
797
760
1.005

Certificats fials d'obra
col·legis aparelladors
779
999
663
923

Font: elaboració
elab
pròpia a partir de dades de l’Idescat
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3. Indicadors d’activitat econòmica del Vendrell i municipis de població similar.

Indicadors del Vendrell i municipis similars quant a població

Municipi

Població
2006

Variació
Atur registrat sobre Quota de
Índex
població 01població total 2006 mercat 2006 industrial
06 (%)

Índex
comercial

Índex
turístic

Índex actv.
econòmica

Ripollet

37.088

10

9

73

56

56

1

47

Tortosa

35.143

10

7

87

116

86

31

78

Lloret de Mar

39.363

48

5

76

23

62

983

67

Sant Adrià de Besòs

33.761

3

9

67

270

68

1

130

Montcada i Reixac

33.453

8

8

73

180

104

6

111

El Vendrell

35.821

27

9

78

37

57

104

45

Olot

33.524

11

6

81

92

60

21

68

Sant Joan Despí

32.030

6

6

68

104

78

46

80

Barberà del Vallès

31.144

15

8

75

226

138

27

133

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’anuari econòmic de La Caixa

Activitat emprenedora: persones ateses a l’Eina
l
Espai Empresarial

Nombre de persones emprenedores ateses a l'Eina Espai Empresarial
Any
1r trim.
2n trim.
3r trim.
4 trim.
TOTAL
2010
145
140
122
117
524
2009
164
83
84
126
457
2008
82
52
78
94
306
Var. 08-10
76,8%
169,2%
56,4%
24,5%
71,2%
Font: L'Eina Espai Empresarial
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