El Grup impulsor inicia els treballs per la preparació del nou Pla
d’acció
11 de març de 2020
El passat 10 de març va tenir lloc una reunió del Grup Impulsor del Pacte amb l’objectiu principal
d’avançar en l’elaboració del nou pla d’acció, alhora que es van tractar altres temes d’interès en
relació a la marxa, finançament i composició del Pacte.
En primer lloc, es va exposar la situació de cerca de finançament del Pla de xoc, aprovat pel Grup
impulsor i presentat a la Direcció general d’indústria el passat 12 de desembre i al ministeri
d’indústria el 17 de gener. Davant la manca de respostes positives, es va acordar demanar la
col·laboració de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Família en el seu desplegament i, alhora,
convidar-la també al proper plenari del Pacte.
En segon lloc, es va informar sobre la feina feta durant els últims 6 mesos, detallada per
cadascuna de les mesures, i de les activitats properes més destacades. També, la previsió
d’agenda pels propers mesos, la qual, davant la crisi del coronavirus, va quedar posposada aquell
mateix dia i fins a nou avís.
A continuació, es va presentar la proposta d’elaboració d’un directori dels recursos públics i
privats que hi ha al territori a favor de la transformació del model productiu. Aquest té dos
objectius: primer, la recopilació i difusió, que servirà de punt de partida per a l’elaboració i
desplegament de les accions del nou pla i, segon, ajudar a optimitzar els recursos i detectar
possibles forats o dèficits. Si bé des de la secretaria tècnica s’ha iniciat la identificació dels
recursos, per a la seva elaboració i validació serà molt important la col·laboració de totes les
entitats.
També es va fer la presentació de la Memòria d’activitats del Pacte 2019, que es pot descarregar
a la web del Consell comarcal, i on es poden consultar la gran part de les notícies, notes de
premsa i materials més importants generats durant l’any 2019.
Sobre les entitats membres i els òrgans de govern, es va aprovar la incorporació com a membre
del Pacte de la UPIC (Unió de Polígons Industrials de Catalunya) i la incorporació de la CECOT i
de l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans al Grup impulsor.
Per últim, i en relació al procés d’elaboració del nou pla, es va exposar la informació provinent
del qüestionari previ enviat als representants institucionals de les entitats i, també, de les
propostes recollides en els diferents grups de treball tècnics. En general, es va acordar:
-

mantenir els tres tipus d’actuacions que es duen a terme: de lobby, d’impacte directe sobre
empreses i ciutadania, i de cohesió/dinamització.
a partir de totes les actuacions recollides en el mapa d’accions inicial, es van concretar alguns
aspectes com:
o reorientar la mesura de comerç com una línia d’impacte de grans implantacions
comercials als PAE de la mesura de Fiscalitat i simplificació administrativa,
o dissenyar una nova mesura específica de mobilitat als PAES, davant el volum d’activitat
de la mesura de dinamització i preservació d’espais productius i
o incorporar el tema prevenció i reacció davant dels EROS coma nova línia dins la mesura
d’ocupació a la indústria.

-

incorporació dels ODS de forma integral al pla d’acció
incorporació de noves entitats que volen exercir com motores dins de les mesures, aportant
de forma proactiva el seu coneixement
extensió del Pla d’acció fins al 2023, degut al gran número d’actuacions a desplegar i per
evitar una possible inactivitat en l’any electoral municipal 2022

