PROPOSTA Acord núm. 3/2018
aprovat pel Plenari del Pacte per la Reindustrialització
en sessió ordinària del dia 7 de juny de 2018

PROPOSTA D’ACORD AL PLENARI

MARC DE COL·LABORACIÓ AMB
EL PACTE NACIONAL PER A LA INDÚSTRIA
CONCERTACIÓ A FAVOR DE LA INDÚSTRIA
El Vallès Occidental i Catalunya han avançat
de forma paral·lela en la configuració
d’acords i pactes a favor de la indústria.
Al juny del 2013 les organitzacions patronals
i sindicals més representatives de Catalunya,
junt amb alguns col·legis professionals i
universitats, van signar el Pacte + Indústria
per defensar un nou model productiu basat
en la indústria.
A l’abril del 2014 es signà la Declaració del
Vallès Occidental, Cap a la segona
Reindustrialització, i a l’abril del 2015 es
presentà el document 40 propostes
concretes d’actuació - El compromís de
tothom.

Al maig del 2016 el Consell d’Alcaldes i
Alcaldesses aprovà l’acord Desplegament
del Pacte per la Reindustrialitzacio que
identificava les mesures prioritàries inicials
a desenvolupar i impulsar per part de les
administracions locals.
El 13 de juliol de 2016 el Parlament de
Catalunya aprovà la Resolució 251/XI sobre
la creació d’un pacte nacional per a la
indústria. D’altra banda atribuí a la Comissió
Executiva Permanent del Consell Català de
l’Empresa la governança del pacte nacional
assignant a la Direcció General d’indústria la
tasca de donar el suport tècnic i material per
fer-lo possible.

EL PACTE NACIONAL PER LA INDÚSTRIA
Al juliol del 2017, es signà el Pacte Nacional
per a la Indústria per part de la Generalitat
de Catalunya, les organitzacions sindicals de
CCOO i UGT, i les organitzacions patronals
de Foment de Treball, PIMEC i FEPIME.

L’objectiu del Pacte és impulsar la
transformació del model industrial de
Catalunya per tal que pugui liderar, des del
sud d’Europa la 4a revolució industrial.
Aquest preveu desenvolupar un total de 116
actuacions, 468M€ de pressupost al 2017,
1.844M€ de pressupost fins al 2020, i
mobilitzar 3.135M€ de recursos d’altres
administracions i sector privat.
Les actuacions s’emmarquen en 6 eixos:
- Competitivitat i ocupació industrial, per
potenciar la capacitat del teixit
empresarial català per mitjà del binomi
format per la internacionalització i la
innovació, estimulant la creació d’ocupació
industrial i la qualitat en el treball com a
garantia de competitivitat, així com
impulsar l’emprenedoria, especialment de
base tecnològica.
- Dimensió empresarial i finançament, per
incrementar la dimensió de les pimes
perquè puguin competir eficaçment i
actuïn com a tractores de l’economia, així
com posar a disposició del sector
productiu instruments eficients de
capitalització i de finançament per facilitar
el creixement i l’activitat empresarial.
- Indústria 4.0 i digitalització, per difondre
entre les empreses la importància de la
disrupció que pot provocar la indústria 4.0
en el mercat, així com capacitar el capital
humà per donar resposta a la demanda de
nous perfils, prestar els serveis avançats i
promoure les infraestructures necessàries
per al desplegament de la indústria 4.0.
- Formació, per millorar la capacitació de les
persones treballadores per mitjà d’una
informació,
orientació
i
formació
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professional, una formació contínua de
reciclatge, una formació ocupacional
professional i l’emprenedoria i una
formació universitària que donin resposta,
de qualitat i flexible, a les necessitats de
les empreses, de les persones, del territori
i de la societat, així com al canvi tecnològic
i dels models de producció.
- Infraestructures i energia, per fer que
Catalunya disposi d’un millor equipament i
infraestructura que permeti augmentar la
productivitat industrial, vertebrar el
territori i afavorir l’atracció d’inversions;
així com millorar l’eficiència i l’estalvi per
reduir els costos energètics de la indústria
catalana enfront els competidors.
- Sostenibilitat i economia circular, per
apostar per una economia verda i circular,
que estalviï recursos, posi en valor els
residus, transformi el model energètic i de
mobilitat, reduint els impactes ambientals
i impulsant nous sector d’activitat
productiva, innovadors i competitius.

SINÈRGIES ENTRE AMBDÓS PACTES
En el procés d’elaboració del nou pla de
mesures del Pacte per la Reindustrialització
és valora com una aspecte fonamental i una
oportunitat activar un marc de treball i
relacional amb el Pacte Nacional.
Durant el primer trimestre del 2018 es
realitzen les primeres sessions conjuntes (30
de gener i 14 de març) amb la participació
dels agents del territori i dels representants
de les entitats signants del Pacte Nacional.
Fruït d’aquests primers treballs, i d’acord
amb la Direcció general d’indústria, s’han
identificat un seguit d’actuacions prioritàries
a desenvolupar de forma conjunta:
- Campanya de sensibilització, per
conscienciar i explicar els recursos
disponibles a empreses i ciutadania per

afrontar els canvis estructurals que
suposa la transformació de la indústria.
- Dispositius específics de cooperació, a
activar amb les diferent direccions del
govern de la Generalitat i responsables
del Pacte nacional, en tres aspectes clau
transversals:
 Desenvolupament integral de les
estratègies d’especialització territorial
(PECTs) del Vallès Occidental
 Transformació del model productiu
cap a la digitalització i indústria 4.0
 Gestió i modernització dels polígons
d’activitat econòmica
La concreció d’aquests tres aspectes es
podria treballar en la promoció d’una
prova pilot a favor de la indústria en la
comarca del Vallès Occidental, amb
impacte directe a empreses i persones.
La importància i centralitat del Vallès
Occidental en relació a la indústria
requereix, i es mereix, un marc singular i
específic econòmic i de cooperació en el
desplegament territorial de les mesures del
Pacte Nacional.

ACORD
- Establir un marc cooperació permanent
d’intercanvi d’informació i valoració del
desplegament del Pacte Nacional al
Vallès Occidental, amb la participació de
representants en les comissions i òrgans
de treball.
- Vetllar per l’assoliment dels instruments
i recursos econòmics necessaris per a
executar les actuacions prioritàries
identificades.
Vallès Occidental, 7 juny 2018
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