
PROJECTE:  VOCACIONS INDUSTRIALS + DONES 

OBJECTE Promoció de les vocacions industrials entre joves i persones desocupades, així com fomentar 
l’increment de la presència de les dones a les professions industrials i tecnològiques amb la 
finalitat de dotar al teixit industrial de ma d’obra capacitada i qualificada adequadament per 
millorar la competitivitat industrial. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

• Proporcionar personal qualificat al sector industrial, tecnològic i Logistic del municipi per entomar la 

innovació i adaptació dels sectors a la indústria 4.0 

• Treballar per resoldre problemàtiques com la dificultat per disposar de personal qualificat a la indústria 

derivada de la insuficient atracció a determinades formacions-professions per la manca de vocacions 

industrials i el biaix de gènere respecte a aquestes  

• Enfortir el model industrial local a traves de la concertació institucional i el foment de la col·laboració 
publico-privada 

DADES DISPONIBLES 

• Teixit empresarial (assalariats i autònoms) per secció d’activitat econòmica 

• Activitats per nivell tecnològic i basades en el coneixement 

• Empreses de nova creació i/o instal·lació per activitat econòmica 

• Llocs de treball i ocupació per activitats econòmiques 

• Contractació  sector industrial, logístic i tecnològic 

• Contractes indefinits realitzats a través del CPE per sexe, edat i activitat 

• Atur per edat, estudis, activitat, ocupació i sexe 

• Inserció programes i servies del CPE per grups d’edat, sexe i activitat 

• Dades demogràfiques: mitjana d’edat, índex de recanvi població activa, nivell d’instrucció.... per sexe 

• Taxa no graduats en ESO 

• Centres, alumnes i matriculats per sexe en programes de formació professional 

• Especialitats programes formació professional 

• Titulats en programes de formació professional 

• Especialitats impartides centres del municipi i mobilitat per raons d’estudis 

• Empreses col·laboradores en el projecte 

• Perfils de difícil cobertura (borsa de treball) 

• Inserció en les empreses col·laboradores per sexe 

• Inserció col·lectius més desfavorits per sexe 

• Instituts col·laboradors 

DADES NO DISPONIBLES 

• Tipus de contracte per activitat econòmica i sexe 

• Projectes innovadors desenvolupats per les empreses locals (patents) 

• Inversió en I+D de les empreses locals 

• Importació i exportació de les empreses locals 

• Empreses per activitat econòmica 

• Assalariats i autònoms per activitat econòmica 



• Ocupació per activitat econòmica i sexe 

• Coeficient d’edificació i d’ocupació dels polígons d’activitat econòmica del municipi  

• Contractació per sectors, sexe, estudis i edat (dades amb les quatre variables) 

• Taxa de titulats en formació professional i estudis superiors per especialitats i sexe 

• Inserció per nivell d’instrucció, sexe i especialitat 

• Mobilitat per raons d’estudi i especialitat 

• Empreses amb Plans d’Igualtat 

• Salaris  per sexe i sector 

 


