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Aprovat pel Grup Impulsor del Pacte per la Reindustrialització 
ON LINE 25 de març 2020 

ACORD DEL GRUP IMPULSOR 

DECLARACIÓ CONJUNTA DE MESURES URGENTS PER A MINIMITZAR ELS EFECTES 
DE LA CRISI DEL CORONAVIRUS  

 

Creació d’un comitè comarcal de seguiment  

 

LA COOPERACIÓ PÚBLICO-PRIVADA 
COM A RESPOSTA A LA CRISI SOCIAL I 
ECONÒMICA 
 
El Pacte per la Reindustrialització del Vallès 
Occidental és un instrument de concertació i 
cooperació territorial configurat pels 
ajuntaments, les organitzacions sindicals i 
patronals, les cambres de comerç, les 
universitats i els centres tecnològics de la 
comarca.  La seva missió és compartir les 
estratègies de desenvolupament econòmic 
local per concertar una política comuna capaç 
de posar en pràctica mesures específiques de 
transformació del sector industrial.  
 
Un dels seus objectius és enfortir el pes i 
importància de la comarca davant instàncies 
i administracions superiores, a partir de 
consensuar posicionaments conjunts 
d’aspectes fonamentals pel desenvolupa-
ment territorial, aprofitant així la seva 
diversitat i potencial. 
 
En aquests moments de crisi, a part de les 
accions que les entitats hem activat de forma 
individual per eradicar el virus i vetllar per a 
la salut de la ciutadania, valorem la necessitat 
de compartir una declaració conjunta. 
 
L’experiència en l’elaboració del recent Pla de 
xoc ens ha demostrat que els agents del Pacte 
sabem treballar de forma conjunta per 
proposar actuacions compartides davant 
nous escenaris i situacions de crisi. 

IMPACTES DEL COVID-19 I MESURES 
PER A FER-LI FRONT 
 
 
El COVID-19 té un efecte immediat molt sever 
sobre el conjunt del teixit empresarial, de les 
pimes i els autònoms, sobretot, en 
determinats sectors. Així, durant aquests 
primers dies de situació d’emergència ja es 
parla del tancament temporal d’indústries 
per la manca de subministra-ments, fet que 
suposarà un impacte a curt termini en 
l’augment de la taxa d’atur. 
 
El govern central de l’Estat ha aprovat (BOE 
de 18 de març) un pla de mesures 
econòmiques per valor de 200.000M€, un 
58% de fons públics i la resta privats. Destaca 
la línia d’avals de crèdits per a les empreses o 
la protecció per a les persones treballadores 
afectades per un Expedient d’Ocupació 
Temporal (ERTO). 
 
I, la Generalitat de Catalunya, una ajuda en 
forma de prestació econòmica de fins a 
2.000€ per a les persones treballadores 
autònomes ocupades en activitats de les 
quals s’ha decretat el tancament, que 
acreditin una reducció dràstica de la seva 
facturació. Aquest ajut compta amb un 
pressupost de 7,5M€ i preveu beneficiar 
4.500 persones. 
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Per tot l’exposat, ACORDEM: 
 
1. La creació d’un comitè comarcal de 

seguiment socioeconòmic derivat de la 
crisi sanitària del coronavirus. 

En la mesura que les condicions de salut ho 
permetin, ens comprometem a activar 
aquest comitè per a treballar en tres línies: 

- Diagnosi compartida de la situació i 
evolució de les empreses i persones 
desocupades. 

- Valoració dels efectes de les iniciatives i 
mesures proposades pel govern central i 
català. 

- Seguiment individualitzat dels ERTO, i de 
totes aquelles mesures d’ajut i suport a 
empreses, a partir d’un protocol que 
permeti conèixer millor l’impacte de 
cadascun d’ells. 

 
 

2. Proposar a les administracions 
públiques i, especialment, a les locals 
que puguin aplicar el màxim de les 
següents mesures. 

- Pagament immediat de factures. 
- Ampliació de terminis de pagament de 

tributs i taxes relacionades amb 
activitats econòmiques limitades. 

- Rebaixa de taxes municipals, o 
suspensió de les de nova creació. 

- Vetllar per la continuïtat de contractes 
públics subscrits amb proveïdors i 
serveis. 

- Valorar mecanismes de simplificació 
administrativa, especialment, en les 
llicències d’obres del sector de la 
construcció.  

- Treballar l’aprovació de línies d’ajudes, 
mitjançant subvenció o altres 
instruments, pel teixit productiu. 

 
 

3. La necessitat, a mig termini, de dotar a les 
entitats del Pacte d’una partida 
econòmica específica per a desenvolupar 
de manera immediata el projecte 
“Prevenció i reacció davant els EROS”, 
inclòs en el pla de xoc. 

En aquest sentit es tornarà a sol·licitar el 
suport al govern estatal, autonòmic i 
provincial. 
I es consensuaria entre totes les entitats 
membres una forma d’intervenció que 
permetés iniciar les accions previstes amb 
una cartera de serveis amb mesures 
preventives i reactives, per a les pimes 
afectades, les persones desocupades i la 
Reindustrialitzacio. 

 
 

4. Valorar positivament els esforços 
realitzats des de les diferents entitats 
membres del Pacte per donar suport i ser 
proactives davant aquesta situació 
d’emergència.  

Entre d’altres, destaquen els recursos per 
donar suport a la fabricació de material 
sanitari; els serveis per divulgar i donar a 
conèixer els recursos, tràmits i normatives 
derivades de la crisi al teixit empresarial i a 
la població activa i desocupada; el treball 
en xarxa per a la recerca de professionals 
de l’àmbit sanitari, etc.  

 

 
 

Grup impulsor del Pacte per la Reindustrialitzacio del Vallès Occidental 
 

Vallès Occidental, 25 de març de 2020 


