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UN VALLÈS ORIENTAL SOCIALMENT JUST I AMB LIDERATGE  

MARQUEM LA SORTIDA DE LA CRISI 

Ara fa quatre anys la UGT del Vallès Oriental presentava un document amb el títol «UN 
VALLÈS ORIENTAL AMB FUTUR I QUALITAT DE VIDA»  en el qual la nostra organització 
marcava les principals prioritats de treball a escala comarcal en l’àmbit de la concertació i de 
l’impuls econòmic i social.  

Un document que vàrem fer arribar a les principals forces polítiques que varen participar a les 
eleccions municipal. Propostes que, malauradament i majoritàriament, no han estat tingudes en 
compte. 

La nostra comarca, durant aquests quatre anys, ha continuat  perdent capacitat de lideratge de 
forma continuada: només quatre de les quaranta-una comarques catalanes han registrat una 
major contracció de la seva economia (segons dades estudi especialitzacions productives al 
Vallès Oriental) i aquesta pèrdua afecta la qualitat de vida dels ciutadans del Vallès Oriental.  

El Vallès Oriental viu des de fa anys en l’àmbit polític en una situació de no arriscar, de no 
assumir reptes. Una atonia que cada dia ens fa perdre trens als quals no podrem tornar a pujar. 
De falta de treball conjunt; perquè treballar conjuntament no vol dir deixar de reconèixer les 
diferents realitats econòmiques i socials que la conformen.  És per tot això que creiem 
necessari l’impuls d'un seguit de propostes: 

Pla estratègic comarcal 

Ara ja fa quatre anys que demanem l’impuls d'un Pla estratègic d'àmbit comarcal;  un impuls 
que ha de ser ràpid, que ha d'analitzar les diferents realitats de la nostra comarca i les diferents 
accions que s’estan desenvolupant, aprofitar-les i coordinar-les. No hem de confondre,  però, la 
planificació estratègica amb la suma de les actuacions, un error que s’ha comès massa sovint. 
Fa quatre anys dèiem que no havíem de tenir pressa ni precipitar-nos, ara, però, és necessari 
un impuls ràpid.  Tanmateix, és cabdal que aquest pla tingui capacitat de finançament, i és per 
això que hem de començar a pensar a dur a terme actuacions que no estiguin supeditades 
únicament a les subvencions de finançament de les administracions. Els ciutadans de la nostra 
comarca no ens poden permetre la  incomunicació històrica que hem tingut entre les diferents 
administracions de la nostra comarca.  

Crear una gran àrea de planificació estratègica d'àmbit comarcal. Dotar-la de fons i de contingut 
polític. Una àrea que no pot dependre d'un finançament basant-se en programes, sinó que ha 
de ser un finançament estable en el temps. 

Polítiques d’ocupació 

La creació d’ocupació de qualitat ha de ser una de les principals línies de treball a escala 
comarcal els pròxims anys. Unes polítiques de creació d’ocupació que han d'estar 
fonamentades en la concertació entre les administracions, sindicats i patronals. La UGT 
seguirem defensant el treball conjunt de tots els agents socials des del respecte i el 
reconeixement mutu. Ha arribat el moment de reconèixer que, en l’àmbit de les polítiques  
d’ocupació, el treball aïllat és insuficient per fer actuacions que tinguin garanties d’èxit en la 
creació de llocs de treball i el canvi que necessita la nostra comarca en el model productiu. 
Hem de coordinar i especialitzar els diferents serveis que existeixen a nivell comarcal. Malgrat 
tot, la gran assignatura pendent continua essent la modernització de les polítiques d’ocupació, 
la seva flexibilització i adaptació als trets actuals del mercat laboral. Necessitem innovar en la 
gestió d’aquestes polítiques, trencar paràmetres obsolets. És per aquest motiu que entenem 
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que per a recuperar el lideratge cal apostar per acordar una estratègia territorial per a 
l’ocupació, que planifiqui polítiques a curt, mitjà i llarga termini i que ens permeti gestionar amb 
garanties de futur el canvi de model productiu que necessitem 

Quan parlem de polítiques d’ocupació, però, no només hem de fer-ho des del punt de vista de 
la creació de llocs de treball. Hi ha molts aspectes econòmics i socials que hem de tenir en 
compte per fer una intervenció integradora en aquest àmbit. No podem crear ocupació si no 
planifiquem conjuntament la formació, l'atracció d'empreses, la planificació urbanística i les 
infraestructures, el comerç i el turisme, entre altres aspectes.  

Quan parlem de les polítiques d’ocupació considerem imprescindible que definitivament deixem 
de parlar de programes i parlem de serveis amb finançament estable. No podem oferir a les 
persones serveis d’ocupació de qualitat si no els podem garantir al llarg de temps, de manera 
sostinguda, és a dir, amb permanència il·limitada, independentment que es produeixin 
convocatòries de finançament.  

Per acabar, no s’està duent a terme un procés d’avaluació continuada de les polítiques  
aplicades. Per això, reclamem que l’Administració desenvolupi processos d’avaluació que 
permetin prendre el pols al grau d’eficàcia d’aquestes polítiques i, si escau, modificar-les i 
corregir-les. 

En aquests moments de crisi, és quan els ciutadans i ciutadanes de la nostra comarca 
necessiten amb més urgència la intervenció de l’administració. És per aquest motiu que 
apostem per crear plans mixtes de formació-treball en l’àmbit comarcal, que ajudin a les 
persones aturades a tenir un salari però que a més a més, es complementi la seva feina amb 
formació que els ajudi a complementar les seves habilitats per a poder afrontar el futur amb 
garanties.   És urgent també la coordinació amb els serveis socials. La atonia econòmica de la 
comarca fa que cada cop hi hagin més persones que no compten amb cap ingrés familiar i 
moltes d’elles  han exhaurit totes les prestacions (PIRMI, PRODI, PREPARA...). És aquest 
col·lectiu que ha de tenir garantit per dret a un programa comarcal integral i traçable que 
complementi les seves necessitats vitals amb un tutor de seguiment per tal i de poder establir 
els itineraris adequats per a la seva reinserció laboral.   

Polítiques de benestar social 

La cohesió social és un dels principals reptes que actualment ha d'afrontar la nostra societat. 
No podem destriar el canvi del model productiu del canvi de model social, i això significa que 
hem d’avançar cap a una societat inclusiva, sostenible i igualitària. 

No podem permetre que la nostra societat segueixi caminant cap a un trencament entre rics i 
pobres, entre persones que tenen un treball estable i persones que tenen un treball precari. És 
per aquest motiu que creiem que hem de millorar i reforçar les polítiques socials dirigides cap a 
la població en general i cap als col·lectius més vulnerables.  

La despesa en l’àmbit de les polítiques socials segueix estant molt per sota de la mitjana de la 
Unió Europea pel que fa a Catalunya, i a tot això li hem de sumar la situació financera de les 
administracions, fet que ha comportat unes retallades absolutament inassumibles per la 
població que ha patit d'una forma més dura la crisi econòmica. És per això que creiem que hem 
de treballar a escala comarcal amb més coordinació en aquest àmbit. No pot ser que un 
desnonat d'un poble petit de la nostra comarca no tingui els mateixos recursos que un desnonat 
a una gran ciutat.  
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És imprescindible garantir uns serveis públics universals i de qualitat que ampliïn drets i 
cobreixin les necessitats de les persones. És per aquest motiu que requerirem que el sector 
públic sigui la referència directa en la producció de serveis de qualitat. 

A tots els serveis que ja es coordinen en l'àmbit comarcal creiem que hauríem de sumar-ne no 
només d’altres, sinó que també s'hauria de treballar l’atenció de certs col·lectius que han patit 
la crisi econòmica d'una forma més forta i que pateixen més risc d’exclusió social. 

Realitzar una aposta clara per rescatar el col·lectiu de joves i els aturats més grans de 
quaranta-cinc anys. 

Reforçar l’assessorament a la població en matèria del dret a l’habitatge, fent una especial 
incidència en els casos de desnonaments per impagaments hipotecaris. Creació a nivell 
comarcal d'un registre de pisos provinents de desnonaments d'entitats bancàries i d’aquells 
habitatges provinents de la SAREB i posar-los a disposició d'una borsa de lloguer  social 
d'àmbit comarcal, coordinada entre tots els municipis. El preu del pagament del lloguer social 
ha de venir determinat i fixat per una mesa de coordinació que a tal efecte es crearà amb la 
presència dels municipis i els agents socials  i que ha de garantir que sigui plenament 
assumible per a les persones que ho necessitin.  

Apostem clarament per la creació d’un fons per combatre la pobresa energètica. Cal coordinar 
els serveis socials amb la clara determinació que cap família vegi tallats els subministraments 
bàsics, com són la llum, aigua o gas. Aquest fons s’ha de dotar amb aportacions de les 
empreses que obtenen grans beneficis  i ha de ser gestionat per l’administració pública. 

Impulsar la creació d'un servei d'acollida i d’assessorament per al col·lectiu de persones que ja 
no són nouvingudes, però que el nostre sistema legal segueix tractant com a ciutadans de 
segona. Amb especial atenció a les noves problemàtiques d’aquest col·lectiu, arrelament 
familiar, situació d'irregularitats sobrevingudes, reconeixement d'estudis i competències 
laborals, entre molts d’altres aspectes.  Això no ha de representar una nova despesa sinó que 
en molts casos només s’ha de treballar d'una forma més coordinada i buscar l'especialització 
d’aquests serveis.  

Cal treballar per construir un sistema únic d’atenció a la dependència que tingui com a centre 
d’actuació les persones, coordinat entre les tres administracions públiques i amb dotació 
pressupostària suficient per als ens locals. Aquest nou sistema ha de generar-se des d’una 
veritable coordinació entre el sistema de serveis socials i el sistema de salut. 

Formació 

La formació i la millora de la qualificació de la població activa ha de ser una peça clau al Vallès 
Oriental els pròxims anys. A la nostra comarca hi ha sectors productius que continuen 
demanant mà d’obra qualificada, i sectors amb potencial de creixement en què es constata 
actualment que hi ha una mancança de  professionals que acreditin que tenen una formació i/o 
una qualificació professional. Cal una política eficient de formació professional i acreditació de 
la competència professional, vinculada a la millora de la qualificació professional i l’ocupabilitat 
del conjunt dels treballadors de la nostra comarca. 

L’impuls i la promoció de la FP d’una forma coordinada al Vallès Oriental a curt termini ha 
d’esdevenir un recurs estratègic per sortir d’una forma segura de la crisi econòmica. Els agents 
socials i polítics del Vallès Oriental tenim l’obligació de construir un sistema de FP d'àmbit 
comarcal que eviti el continu augment a les llistes de l’atur a joves sense un nivell mínim de 
formació i/o qualificació professional. Les dades d’inserció laboral dels joves ens segueixen 
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indicant que els que poden acreditar una titulació de FP veuen ampliades les seves possibilitats 
ocupacionals amb un ventall més ampli de sortides professionals.  

Hem d’aprofitar la tasca que s’està desenvolupant en l'àmbit municipal en molts municipis de la 
nostra comarca amb força èxit per fer un mapa de les necessitats formatives a nivell comarcal. 
Hem d’aprofitar l’impuls que pot representar la posada en marxa del nou model de FP i que no 
podem tornar a perdre, com vàrem fer amb els estudis universitaris.  La planificació del conjunt 
de la FP comarcal s’ha de realitzar amb criteris d’estabilitat, però també de flexibilitat i 
adaptabilitat. Hem d'impulsar centres capdavanters de FP aprofitant els que ja tenim o 
transformar-los amb una major especialització sectorial o plurisectorial, en tenim experiències a 
escala comarcal. 

Les experiències desenvolupades a altres països ens indiquen que si s’estableixen unes 
sinergies entre territori i formació, la demanda territorial potencia l’especialització en algunes 
branques formatives i la presència de professionals ben formats reforça el potencial econòmic 
del territori.  

És necessari l’impuls d’un Consell de la FP d'àmbit comarcal que serveixi únicament d’òrgan de 
coordinació i de posada en comú del conjunt de recursos del sistema formatiu. Un Consell que 
ha de servir per buscar l’encaix entre la demanda de mà d’obra qualificada i l’oferta formativa, 
que s’avanci a les necessitats de les persones i de les empreses. Treball que s’ha de realitzar 
conjuntament amb les dades que aporti l’Observatori del Mercat de Treball i els agents 
implicats, patronals i sindicats, entre d’altres.  

Estem plenament convençuts que el conjunt de la formació professional, mitjançant la formació 
inicial i permanent dels treballadors i les treballadores, pot ser un agent actiu de canvi en la 
millora dels processos de transferència de coneixement a les empreses del nostre teixit 
empresarial. La UGT entén la FP com un sistema conjunt format per la formació inicial i 
permanent dels treballadors. 

El sistema de salut 

La nostra comarca sempre ha patit un insuficient finançament sanitari. Aquest històric mal 
finançament de la sanitat s’ha traduït en llargues llistes d’espera quirúrgiques i el col·lapse 
endèmic de les urgències hospitalàries. Ha tot això que el nostre es l’únic territori de Catalunya 
que ha tancat equipaments sanitaris públics amb anterioritat a les retallades, però també un 
dels històricament més deficitaris en inversions, motiu pel qual a l'esclat de la crisi partíem 
d’una disponibilitat de recursos sanitaris especialment precària. 

Cal continuar garantint que l’atenció primària sigui el verdader punt d’entrada al nostre sistema 
sanitari. Darrerament sota l’excusa de la crisi em vist com els CAPS veien alterats els seus 
horaris i els minvava el personal. Cal defensar la primària com a principal element de cohesió 
social.  

La retallada decretada pel govern no ha tingut cap consideració per les desigualtats que 
afecten al territori i que a la nostra comarca es demostren particularment greus. La reducció 
d’un 10% de la despesa sanitària, imposada aquí amb idèntica severitat, no només ha provocat 
la paralització de totes les inversions previstes sinó que també ha forçat el tancament d'unitats 
ja existents, llits convencionals i pediàtrics, quiròfans, llits de cures intensives i unitats 
d’hospitalització domiciliària que oferien una alternativa a l’hospitalització convencional. 

La sanitat es una peça bàsica de l’estat del benestar es per això que des de la UGT del Vallès 
Oriental creiem necessari realitzar un gran pacte a nivell comarcal per a planificar les actuals 
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necessitat i les futures necessitats sanitàries de la nostra comarca. Aquest pacte haure de tenir 
com a prioritats,  

• L’augment de les inversions sanitaris fins aconseguir un anivellament de la inversió i 
dels equipaments a la resta de comarques de Catalunya. 

• Fomentar el treball conjunt del tres centres hospitalaris 
• La planificació futura de les necessitats sanitaris i de les inversions 
• El compromís de treballar conjuntament  a nivell institucional de tots els partits 

 

 

Infraestructures 

Les infraestructures són i han de ser una eina al servei del benestar de les persones i del 
desenvolupament econòmic, i són una peça clau per assolir un canvi del nostre model 
productiu. Moltes vegades, però, al nostre país el debat sobre les infraestructures només ha fet 
referència a «carreteres si» o «carreteres no»; per la UGT del Vallès Oriental aquest debat no 
el podem circumscriure aquest àmbit; per nosaltres infraestructures són noves escoles, nous 
centres hospitalaris, el reaprofitament energètic o la remodelació dels  polígons industrials, 
entre d’altres.  

Ateses les mancances econòmiques de totes les administracions, creiem necessari que els 
nous governs que sorgeixin de les eleccions municipals pactin els principals projectes 
estratègics que cal desenvolupar d’una forma consensuada perquè definitivament puguin tirar 
endavant o cerquin les alternatives més adequades.  

Creiem que és absolutament necessària l'acció que ja reclamem fa quatre anys, l’impuls d'una 
oficina comarcal de planificació, actualització i posada a disposició d’inversors del nostre sòl 
industrial. Creiem que és absolutament necessari que les administracions dediquin inversió 
pública a aquesta tasca d'actualització dels polígons. 

La responsabilitat social de les administracions lo cals 

Durant aquests anys els treballadors de les administracions públiques han vist retallats els seus 
drets, hem vist acomiadaments, retallades salarials i ampliacions de jornades i de càrregues de 
treball. S’han allargat negociacions fins a l’extenuació dels negociadors i podríem dir que quasi 
totes les administracions s’han apuntat al carro de retallar drets als treballadors públics. És per 
això que des de la UGT del Vallès Oriental volem recordar que els treballadors públics són una 
peça bàsica de qualsevol democràcia, són els garants de la igualtat de tracte de tots els 
ciutadans, i que no permetrem noves retallades. La UGT del Vallès Oriental és la primera que 
vol millorar l’eficàcia de l’Administració local, però no acceptarem que les millores de l'eficiència 
siguin a canvi de més precarietat laboral i de l’augment de contractació de treballadors a 
l’Administració de forma precària.  

D’altra banda, volem continuar denunciant l’externalització dels serveis (neteges, càtering, 
manteniment urbà, serveis d’atenció domiciliaris, entre d’altres) en tots els àmbits de 
l’Administració local. Molts ajuntaments han trobat en l’externalització una forma 
d'autofinançament. No volem que l’externalització es transformi en precarització i en explotació, 
per això demanem un compromís per aturar aquestes externalitzacions i perquè  tots els 
concursos públics mantinguin els salaris i les condicions dels convenis sectorials i no augmenti 
la precarietat laboral.  
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Tots els ciutadans del Vallès Oriental hem de tenir els mateixos drets i serveis, és per això que 
hem de treballar per trencar les fronteres locals sense deixar de tenir un reconeixement per les 
diferents realitats de la nostra comarca. Els futurs presidents del Consell Comarcal, alcaldes, 
regidors i consellers comarcals, han de tenir clar que no podem tornar a perdre més trens, ara 
és el moment del compromís públic, de l’assumpció de reptes i, perquè no dir-ho, de riscos. 
Riscos que ens facin afrontar la sortida de la crisi amb més cohesió social i amb una societat 
més forta i competitiva.  

 


