PRIMERS TREBALLS PER ACTIVAR MILLORES EN EL SERVEI DE
SUBMINISTRES BÀSICS ALS POLÍGONS
Durant aquest últim trimestre de l’any 2018, en el marc de la mesura Dinamització i
preservació dels espais industrials del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental, un
grup d’ajuntaments ha elaborat unes primeres propostes d’actuacions per millorar el
desplegament i la qualitat dels serveis dels subministraments bàsics i l’atenció al client que
reben les empreses ubicades als polígons.
Els principals problemes identificats són el desconeixement detallat de l’estat i nou
desplegament de les infraestructures i els dèficits en el servei que presten les companyies en
alguns polígons, com els talls de llum, la seva potència i/o caudal de l’aigua o la no
disponibilitat de fibra òptica.
El Pacte treballa per a constituir un Grup supramunicipal públic-privat a principis de l’any
vinent, configurat per a tots els agents que tinguin interès en participar i activar mesures que
permetin resoldre les problemàtiques identificades. Les funcions inicials d’aquest grup seran:
-

Elaborar el mapa de l’estat i desplegament dels serveis als polígons, que permeti
visualitzar les zones més deficitàries o amb més incidències.
Prioritzar o seleccionar les problemàtiques més urgents a abordar, obrint canals
d’interlocució directa amb les empreses
Estudi de casos per a determinar les solucions tecnològiques més adients o proposar
bones pràctiques.
Compartir coneixement sobre noves metodologies i tecnologies disponibles en quant
als subministraments bàsics, anticipant des de la seva posició d’expertesa, possibles
solucions preventives.

Aquesta actuació ja ha estat presentada a ACCIÓ en la visita institucional del dia 11 de
desembre, i durant el mes de gener s’enviarà informació més detallada per trobar vies de
col·laboració conjunta.
Segons l’últim cens realitzat, el Vallès Occidental disposa 140 polígons d’activitat econòmica,
dels quals, 114 estan relacionats amb el sector industrial, terciari i mixt, i en el qual s’hi
ubiquen prop de 12.000 activats econòmiques. La qualitat dels serveis esdevé un aspecte
fonamental per a la competitivitat de les empreses i per mantenir i millorar el potencial
industrial del territori.
Per a més informació, us podeu posar en contacte amb la Sra. MÒNICA GIL
(gilcmn@ccvoc.cat, 93 727 35 34 ext. 309) de la Secretaria Tècnica del Pacte per la
Reindustrialització.

