
accions formatives per trobar 
solucions a nous reptes empresa-
rials, per innovar  i per  dotar-los  de 
majors competències professionals. 
El temes tractats per aconseguir-ho 
estan relacionats amb  les noves 
tecnologies, la comunicació, la 
logística, l’atenció a les persones, el 
suport administratiu, l’hostaleria i 
els idiomes, entre d’altres.

El Centre d’Iniciatives Empresarials 
Caldes Emprèn, situat al polígon 
industrial de La Borda, posa, a 
l’abast de les persones emprenedo-
res i les empreses de recent creació, 
naus de petita dimensió i despatxos 
de lloguer, espais de coworking i 
domiciliacions, a preus competitius 
dins un entorn empresarial, amb la 
cobertura de serveis de recepció, sa-
les de reunions i de presentacions, 
mentoria i acompanyament, 
afavorint la relació i l’intercanvi de 
sinèrgies entre les empreses allotja-
des en el mateix equipament i amb 
les del polígon industrial.

Caldes de Montbui aposta pel 
desenvolupament econòmic local

www.caldesdemontbui.cat

Caldes de Montbui se situa a la part nord-oest de 
la comarca i limita amb el Vallès Occidental

a la recerca activa de feina, 
d’intermediació laboral i cerca 
dels millors professionals amb 
les competències adequades per 
incorporar-se a les empreses, de 
sensibilització per emprendre, 
d’assessorament i consolidació 
empresarial especialitzada, i dóna 
suport a empreses viables per afa-
vorir-ne la transferència a persones 
emprenedores que en vulguin conti-
nuar l’activitat, facilitant-ne el con-
tacte. Alhora promou programes 
temporals generadors d’ocupació, 
com els plans d’ocupació, amb 
la doble finalitat de donar una 
ocupació temporal a persones en 
risc de vulnerabilitat,  millorant 
les seves competències personals i 
professionals, amb la realització de 
feines d’especial interès social, que 
repercuteixen en el municipi.

La millora de la competitivitat de 
les empreses i de les persones treba-
lladores, ocupades o en situació 
de desocupació, es promou fent 

Disposa d’una economia diversifi-
cada, centrada en activitats de tu-
risme, termalisme, serveis, comerç, 
indústria, agricultura i construcció. 
En els darrers deu anys la tendència 
de l’ocupació ha variat, amb un clar 
creixement del sector serveis, el 
manteniment del sector agrícola i la 
davallada en els sectors de la indús-
tria, la construcció i el comerç.

L’Ajuntament de Caldes de Montbui 
treballa pel desenvolupament 
econòmic local, i dóna suport a les 
persones que cerquen feina, a les 
persones emprenedores amb pro-
jectes empresarials per crear la seva 
pròpia autoocupació o per generar 
nova activitat econòmica, i a les em-
preses del municipi, amb una clara 
aposta pel comerç de proximitat. 

La Piqueta, Centre de Desenvolu-
pament Econòmic Local, dinamitza 
i gestiona els diferents programes, 
ja siguin de formació, d’orientació 
professional, d’acompanyament 


