20 de desembre de 2018

Continuen les visites institucionals de delegacions del Grup Impulsor del
Pacte per la Reindustrialització
Durant els mesos de novembre i desembre s’han continuat les visites a diferents departaments
del govern de la Generalitat amb delegacions 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 d’aquesta segona ronda de visites va tenir lloc el 27 de novembre amb la
Diputació de Barcelona, en concret, amb la Sra. Sònia Recasens , diputada delegada de
promoció econòmica i ocupació i amb el Sr. Leandre Mayola, gerent de serveis de promoció
econòmica i ocupació. Per part del Pacte, la delegació ha estat composada pels representants
dels ajuntaments de Castellar del Vallès, Polinyà, i Rubí, acompanyats del Consell Comarcal
com a secretaria tècnica del Pacte.
La sessió va permetre fer una presentació del Pacte, els seus objectius i els treballs realitzats
en el seu marc. A continuació es va fer una anàlisi de l’encaix entre les mesures en
desplegament del Pacte, les diferents línies de finançament de la Diputació i la distribució
d’aquests recursos al territori, amb l’objectiu de plantejar noves formes de gestió que facilitin
major estabilitat i impacte dels projectes. Per part de la Diputació de Barcelona es va posar
sobre la taula el com lligar els ajuts a la contractació laboral en el marc del programa
complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 amb les línies d’actuació del Pacte,
aspecte que es començarà a analitzar durant el mes de desembre.
El 4 de desembre va tenir lloc la reunió amb la Secretaria de Medi ambient i Sostenibilitat, en
concret, amb el Sr. Pere Poblet, subdirector general d’Intervenció i qualificació ambiental i la
responsable de l’àrea de Desenvolupament sostenible, la Sra. Mireia Cañellas. Per part del
Pacte per la Reindustrialització, s’ha comptat amb una representació de l’ajuntament de
Barberà del Vallès, LEITAT i CC.OO., acompanyats de la secretaria tècnica del Pacte.
La sessió ha permès presentar una visió general del Pacte i els seus acords, així com explicar les
visites i relacions institucionals establertes amb altres àrees de la Generalitat. A continuació
s’han explicat amb detall actuacions desenvolupades al territori com el projecte de simbiosi
industrial, la plataforma Vallès circular, o el foment des dels sindicats dels principis de
l’economia circular. Es constata la dificultat per trobar vies concretes de finançament, pel que
es proposa fer una reunió més tècnica al mes de gener amb la finalitat que ens proposin un
encaix amb les funcions de la secretaria i establir actuacions conjuntes a la comarca.
Finalment l’11 de desembre ha tingut lloc la reunió amb representants de l’Agència per la
competitivitat de l’empresa-ACCIÓ, en concret, amb el Sr. Joan Romero, conseller delegat, la
Sra. Montserrat Ribera, gerent de delegacions territorials, i el Sr. Joan Sansaloni, gerent del
programa d’Innovació. Per part del Pacte la delegació ha estat conformada per representants

de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, CIESC, Cambra de Comerç de Sabadell, LEITAT i la
universitat UAB, així com del Consell Comarcal com a secretaria tècnica del Pacte.
Aquesta reunió ha permès presentar el Pacte i la majoria de les seves mesures, especialment
vinculades a l’agència i explicar les relacions institucionals establertes entre el Pacte i la
Generalitat. S’han trobat moltes línies de treball conjuntes en accions com el foment de la
plataforma Vallès Circular, la formació en industria 4.0 per a pimes, el concurs de fotografia
per afavorir noves mirades sobre la indústria, la millora dels subministraments bàsics als
polígons, la dinamització dels fab-labs, el foment de les vocacions industrials...Durant les
properes setmanes es farà arribar informació més detallada d’aquestes actuacions, que
permetran iniciar línies de col·laboració durant els primers mesos del 2019, així com
s’estudiarà la forma de complementar programes de TIC provinents de les Cambres de Comerç
de la nostra comarca.
Des de la secretaria tècnica del Pacte ja s’està treballant en una tercera ronda de visites
institucionals que tindran lloc en el primer quadrimestre de l’any 2019.

