
  

1 

 

Acord núm. 2/2020 
aprovat pel Grup Impulsor COMERÇ I RESTAURACIÓ 
en sessió del dia 9 de novembre de 2020 
PLA REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA DEL VALLÈS OCCIDENTAL 

 
APROVACIÓ D’ACTUACION PEL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ  

EN EL MARC DEL PLA DE XOC COVID-19  
PER A LA REACTIVACIÓ DEL VALLÈS OCCIDENTAL 

 

PUNT DE PARTIDA: LA TAULA DEL MODEL 
TERRITORIAL DE COMERÇ DEL VALLÈS 
OCCIDENTAL 

La Taula del model territorial de comerç del 
Vallès Occidental es va constituir a l’octubre del 
2016, i es va configurar amb el conjunt del sector 
públic: regidories de comerç dels ajuntaments de 
la comarca, el Consell Comarcal, la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i una 
bona representació d’entitats socials i 
econòmiques, com són les Federacions 
d’Associacions de Veïns de Terrassa i Sabadell, 
Mercavallès, les Cambres Oficials de Comerç i 
Indústria de Sabadell i Terrassa, i les 
organitzacions patronals CECOT, CIESC i PIMEC. 

 

NOVA ETAPA DE LA CONCERTACIÓ 
TERRITORIAL COMARCAL 

La crisi provocada per la Covid-19 ha comportat 
un canvi en les iniciatives de dinamització de la 
comarca, i ha generat un nou context. És un 
moment d’oportunitat que ha de permetre el 
desplegament de noves eines i mecanismes de 
participació, gestió i concertació territorial en les 
polítiques públiques. 

En data 25 de març de 2020, el Grup Impulsor del 
Pacte per la Reindustrialització del Vallès 
Occidental aprovà una declaració conjunta de 
mesures urgents per a minimitzar els efectes de 
la crisi del coronavirus, i que ha permès activar 
unes eines per a la diagnosi socioeconòmica, de 
seguiment i impuls de mesures aplicades per les 
administracions locals o de suport a la fabricació 
de material de protecció, entre d’altres. 

A nivell general, el Consell d’alcaldies del Vallès 
Occidental, el 16 de juny va aprovar el Pla de 
Reconstrucció social i econòmica del Vallès 
Occidental que articula la cooperació institucio-
nal i el posicionament del territori en quatre 

grans eixos: mesures transversals i territorials 
(Reinventem-nos), mesures de protecció social 
(Protegim-nos), mesures  de reactivació 
econòmica (Activem-nos) i mesures de sosteni-
bilitat i responsabilitat social (Responsabilitzem-
nos). Aquest va ser avalat pels principals agents 
econòmics i socials del territori en la mateixa 
sessió d’aprovació i pel plenari del Consell 
Comarcal en sessió de 16 de juliol. 

A nivell sectorial, es treballa en el desplegament 
d’un Pla de Reactivació socioeconòmica per 
establir un marc d’actuació compartit que 
permeti incrementar la resiliència i capacitat 
d’adaptació del territori, i que es desplega en dos 
àmbits: Indústria i Innovació (donant continuïtat 
al Pacte per la Reindustrialització) i Comerç i 
Restauració (impulsat a partir dels efectes de la 
covid-19). 

Durant els mesos de juny i juliol es van 
intensificar els treballs de concertació publico-
privat en l’àmbit de la indústria. I en reunió del 
grup impulsor d’Indústria i Innovació de data 22 
de juliol s’aprovà un primer paquet de 24 
actuacions prioritàries urgents i de xoc pels 
efectes de la covid-19: 
- 4 d’elles específiques pel sector industrial 
- 20 amb visió de conjunt dels diferents sectors 

econòmics 

Aquestes han de permetre, a partir de l’acció 
immediata, pal·liar, ajudar i afrontar algunes de 
les conseqüències d’aquesta crisi i ser la base 
inicial del nou Pla de Reactivació socioeconòmica 
pel període 2021-2023. 

Durant el mesos juliol, setembre i octubre 
d’enguany s’han intensificat els treballs de 
concertació publicoprivat en el sector del 
comerç i la restauració, que permeten concretar 
un segon paquet de 8 actuacions en comerç i 
restauració que complementen el primer paquet 
aprovat. 
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UN PAS NECESSARI I URGENT:  
APROVACIÓ D’ACCIONS DE XOC PEL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ 

 

Per tot l’exposat, es prenen els següents acords: 

- Apostar per avançar en una nova etapa de cooperació, contribuint des de les entitats en 
l’elaboració i desplegament del Pla de Reactivació socioeconòmica del Vallès Occidental en 
l’horitzó 2023. 

- Aprovar les accions adreçades al sector de comerç i restauració en el marc del Pla de Xoc covid-
19 per a la reactivació socioeconòmica del Vallès Occidental, amb un paquet d’actuacions 
prioritàries a desenvolupar de forma concertada i participativa per tots els agents del territori, 
d’acord amb les possibilitats de recursos actuals i que es relacionen a l’annex adjunt. 

- Aportar l’expertesa de cadascuna de les entitats, segons les possibilitats i capacitats, vetllant 
pel major compliment dels objectius que persegueixen les actuacions i alineant -los amb els 
plans d’actuació propis. 

- Vetllar conjuntament per cercar i manifestar la necessitat de mobilitzar més recursos 
econòmics per a la comarca i poder executar actuacions urgents i prioritàries identificades pel 
sector del comerç i la restauració que no s’han pogut incorporar per a la manca de finançament. 

 

 
Grup Impulsor Comerç i Restauració 

Vallès Occidental,  9 de novembre de 2020 
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