20 de setembre de 2018
Primeres visites institucionals de Delegacions del Grup impulsor del
Pacte per la Reindustrialització
Durant el mes de juliol i setembre han tingut lloc les tres primeres visites del Pacte per la
Reindustrialització vallesà, per donar a conèixer els acords aprovats al plenari del dia 7 de juny
i iniciar vies de col·laboració.
La primera sessió va tenir lloc el 17 de juliol amb la Direcció General d’indústria, en concret,
amb la directora general, la Sra. Maria Matilde Villarroya i el cap de l’àrea de desenvolupament
empresarial, el Sr. Joan Miquel Hernández. Per part del Pacte, la delegació ha estat composada
pel representants dels ajuntaments de Rubí i Sabadell, l’organització sindical UGT, les
organitzacions patronals CIESC i PIMEC, acompanyats del Consell Comarcal com a secretaria
tècnica del Pacte.
La sessió va permetre presentar amb detall els treballs realitzats en el marc del Pacte amb
l’anterior directora, la Sra. Angels Chacón, així com establir mecanimes per afiançar aquesta
línia de cooperació, plantejant la programació de trobades per a seguir avançant en projectes i
accions més concretes amb diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, així com la
participació de la Directora en propers actes a desenvolupar a la comarca.
El 19 de juliol va tenir lloc la reunió amb la Delegació Territorial d’Ensenyament, en concret,
amb el seu Director, el Sr. Jesús Viñas i la Coordinadora territorial de formació professional, la
Sra. Carme Viñas. Per part del Pacte per la Reindustrialització, s’ha comptat amb una
representació de les administracions locals que lideren la mesura de formació i que compten
amb Consells de la Formació Professsional: els ajuntaments de Sabadell i Rubí, acompanyats
de la secretaria tècnica del Pacte.
La sessió ha permès presentar la mesura de la Formació pel Treball a la indústria i
concretament plantejar les demandes principals de la comarca detectades per la Mesa, com
són la necessitat d’articular mecanismes de cooperació amb el territori per activar un
dispositiu permanent d’observació i prospecció per a la planificació de l’oferta formativa
comarcal, dissenyar accions per promoure una campanya de sensibilització de les vocacions
industrials, així com de la sensibilització de la ciutadania i empreses sobre el valor i utilitat dels
certificats de professionalitat.
Finalment el 12 de setembre ha tingut lloc la reunió amb representants del Servei d’Ocupació
de Catalunya, en concret, amb la seva directora, la Sra. Mercè Garau, la directora del Consorci
per a la formació contínua de Catalunya, la Sra. Ariadna Rectoret i el cap del servei de
desenvolupament econòmic local, el Sr. Mateo Hernando. Per part del Pacte per la
Reindustrialització la delegació ha estat conformada per representants dels ajuntaments de
Sabadell i Terrassa, així com del Consell Comarcal com a secretaria tècnica del Pacte..

Aquesta reunió ha permès presentar el Pacte i les seves mesures, especialment les vinculades
al foment de l’ocupació a la indústria i la Mesa de la Formació pel Treball. S’han abordat
aspectes com la previsió del desplegament de les Estratègies territorials previstos a la Llei
13/2015, com treballar de forma conjunta en la priorització de l’oferta formativa ocupacional i
com potenciar la formació de reciclatge dels treballadors/res en temes industrials. Amb la
finalitat d’encetar un treball més continuat el SOC proposarà un referent amb coneixement del
territori.

