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PROPOSTA Acord núm. 2/2019 
aprovat pel Grup Impulsor del Pacte per la Reindustrialització 
en sessió extraordinària, el 12 de desembre 2019 

PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP IMPULSOR 

PEL DESPLEGAMENT OPERATIU DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ DEL          
PACTE PER LA REINDUSTRIALITZACIÓ DEL VALLÈS OCCIDENTAL AMB                        

EL PACTE NACIONAL PER A LA INDÚSTRIA DE CATALUNYA 

PER L’IMPULS TERRITORIAL DE LA 
CONCERTACIÓ PÚBLIC-PRIVADA  

El Plenari del Pacte per la Reindustrialització 
del Vallès Occidental aprovà el 8 de juny del 
2018 l’acord Marc de col·laboració amb el 
Pacte Nacional per a la Indústria de 
Catalunya fruit d’un treball de col·laboració 
entre ambdós pactes.  

L’acord contempla dos punts concrets a 
desenvolupar. D’una banda, establir un marc 
de cooperació permanent d’intercanvi 
d’informació i valoració del desplegament 
del Pacte Nacional per a la Indústria. I, de 
l’altra, vetllar per l’assoliment dels 
instruments i recursos necessaris per 
executar les actuacions prioritàries 
proposades, que son: 

 Una 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.  

 Activar dispositius específics de 
cooperació amb les direccions del govern 
de la Generalitat i responsables del Pacte 
Nacional, en tres temes:  
- Desenvolupament integral dels PECTS 

del Vallès occidental 
- Transformació del model productiu 

cap a la digitalització i indústria 4.0 
- Gestió i modernització dels polígons 

d’activitat econòmica 

En l’acord també s’establia que la concreció 
dels projectes es podria treballar en la  

 

 

promoció d’un prova pilot a favor de la 
indústria a la comarca del Vallès Occidental, 
amb impacte directe a empreses i persones.  

D’aleshores, i fins a dia d’avui, s’han realitzat 
diverses reunions amb els departaments de 
la Generalitat de Catalunya per presentar 
aquest marc de cooperació i sol·licitar suport 
específic. Malgrat la bona predisposició i 
cooperació amb la Direcció General 
d’Indústria i d’altres departaments, es 
constata que no s’ha establert ni concretat 
cap recurs específic per desplegar les 
actuacions. 

 

NOVA CONJUNTURA DE LA INDÚSTRIA 
AL VALLÈS OCCIDENTAL 

El Grup Impulsor del Pacte, reunit en sessió 
el 21 d’octubre de 2019, exposà que tot i que 
l’acord del marc de col·laboració aprovat el 
juny 2018 és un bon punt de partida, hi ha 
necessitat urgent de fer emergir la 
singularitat de la comarca, del pes industrial 
i del valor de concertació, amb la concreció 
d’un pla diferencial a la resta del país, per 
donar resposta a la situació actual. 

En data 27 de novembre va ser convocada 
una sessió de treball d’urgència per abordar 
la situació dels EROs recents a la comarca i es 
trasllada als representats de la Generalitat 
de Catalunya la necessitat d’actuar de forma 
immediata davant aquesta situació. 
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El dia 3 de desembre del 2019 es presenta el 
Flaix de la indústria que ratifica la 
importància industrial però també l’inici 
d’una fase d’alentiment. Les dades més 
rellevants son: 

 La indústria representa el 28,8% del VAB 
de la comarca i el 16,2% al VAB industrial 
de Catalunya, la comarca que més 
aporta. 

 Aplega el 23% de les persones 
assalariades, el 9,2% dels autònoms/es i 
el 16,1% de les empreses de la comarca. 

 La creació de llocs de treball a la comarca 
modera el seu avanç durant el 2019. La 
indústria pateix una pèrdua de llocs de 
treball, d’un 1,5%, concentrada en el 
sectors de l’automoció i del metall. 

 Les activitats d’alt contingut tecnològic 
ocupen a 44.723 persones, el 11,6% del 
total de llocs de treball. El Vallès 
Occidental és la segona comarca 
barcelonina amb major proporció. 

 El setembre del 2019 va finalitzar amb 
49.397 persones aturades a la comarca, 
un 15% de les quals provenien del sector 
de la indústria. 

 Fins el setembre de 2019, s’han 
autoritzat 39 EROs que afecten 1.047 
persones, un 39,5% de les quals són 
treballadors/res de la indústria. 

 El Vallès Occidental és la comarca 
catalana amb un major nombre de  
polígons (130), i concentra més d’una 
quarta part (26,8%) de la superfície total 
de polígons de la demarcació de 
Barcelona i el 16,2% de Catalunya. 

UN PAS ENDAVANT: PLA DE XOC 
ESPECÍFIC PEL VALLÈS OCCIDENTAL 

Per tot l’exposat, apostem per avançar en 
una nova etapa de cooperació, contribuint 
des del territori en el desplegament operatiu 
del Pacte Nacional per a la Indústria. 
Proposant, a partir de les sessions de treball 
realitzades recentment amb les entitats, la 
posada en marxa de 4 projectes  que donin 
una resposta efectiva a la nova situació i a les 
actuacions ja prioritzades.  

Els projectes, que s’annexen com a 
documentació en el present acord, tenen 
una durada de 3 anys, i són els següents:  

- Prevenció i reacció davant dels EROs, 
activant programes i recursos per 
prevenir, anticipar i minimitzar els seus 
efectes i, especialment, de l’impacte que 
suposa a les persones i a les pimes. 

- Acceleració de la xarxa i serveis dels 
espais de fabricació digital, per apropar 
les tecnologies digitals als agents de la 
quàdruple hèlix i el conjunt de la 
ciutadania. 

- Revitalització dels espais productius, 
per transformar els polígons en espais 
productius, amb infraestructures i 
serveis que responguin a les necessitats 
del teixit productiu i per proveir d’espais 
d’excel·lència capaços de mantenir i 
atraure la indústria del futur. 

- El Vallès arrelat a la indústria, per 
sensibilitzar al conjunt de la societat de 
la importància del sector industrial a la 
nostra comarca, el Vallès Occidental. 
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