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Introducció 

El passat 30 d’abril de 2014 els representats del món acadèmic, polític, econòmic i 
social del Vallès Occidental, preocupats pel progressiu deteriorament del teixit 
industrial del territori i amb la voluntat de revertir aquesta situació van signar la 
Declaració del Vallès Occidental Cap a la segona reindustrialització. 

La fita principal de la declaració, en el marc d’altres debatudes en el mateix sentit com 
el Pacte per la indústria de Catalunya, és la cerca de l’acord, el pacte i la complicitat 
per crear la unitat necessària pel treball conjunt i per traçar un full de ruta i unes 
reclamacions mínimes i legítimes perquè el territori posi en marxa la seva immensa 
capacitat de transformació i opti per fomentar unes mesures determinades de política 
industrial.  

En aquest sentit, la declaració exposava onze prioritats especifiques com a punt de 
partida unitari, anomenades optems, i que en són el corpus central. Aquests són: 

• OPTEM  per una comarca referent en activitats industrials d’alt valor afegit que
requereixen una ocupació qualificada i formada, que ofereix oportunitats a la
seva ciutadania en termes d’oferta de formació ocupacional flexible, adaptada i
accessible. Fer de la necessitat l’oportunitat; que la capacitat d’industrialització
passi de ser potencial a real.

• OPTEM  per un teixit industrial innovador i competitiu, per això necessitem que
el coneixement que rau en l’àmbit universitari es transformi en innovacions tant
de producte com de processos, apostant per fer arribar la innovació a l’empresa
i les empreses, i especialment que les pimes participin del sistema d’innovació
del país. En aquest procés és fonamental la implicació dels centres tecnològics
del Vallès Occidental i la sinergia amb l’àmbit universitari.

• OPTEM per un pla energètic territorial, on estiguin implicats tots els agents del
territori, atès que els costos energètics estan arribant a nivells insostenibles per
la competitivitat de la indústria.

• OPTEM per reforçar les estructures existents de coordinació interadministrativa
en matèria de creixement econòmic amb la finalitat d’impulsar els determinants
del nostre futur industrial, com ara les infraestructures viàries, ferroviàries, de
telecomunicacions, l’estat dels nostres polígons industrials i parcs empresarials
així com els centres compartits, entre altres, amb l’objectiu final també d’una
política de sòl industrial coordinada.
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• OPTEM per la implantació progressiva d’un sistema basat en la formació DUAL
que no solament vagi dirigit a persones joves aturades sinó que ofereixi un
horitzó de futur a persones aturades majors de 45 anys i amb nivells bàsics de
coneixement.

• OPTEM  amb força per l’Agenda Europea 2020, especialment amb els objectius i
eixos d’actuació establerts en el RIS3CAT, com a instrument eficaç de
reindustrialització sostenible i de competitivitat energètica i impuls a la
innovació, que faci especialment atractiu  el territori per al desenvolupament de
nous projectes industrials.

• OPTEM perquè les nostres pimes trobin no només el finançament necessari sinó
les fórmules d’integrar recursos per competir en millors condicions, facilitant
l’agrupació d’interessos i productes.

• OPTEM per una coordinació que fomenti la internacionalització de la indústria,
formada per administracions, agents territorials econòmics i universitats, amb el
lideratge de les cambres de comerç i indústria.

• OPTEM  per cercar  les inversions necessàries en el camp del transport ferroviari
de mercaderies com a factor primordial de competitivitat de les empreses i
sortida del producte, així com les 20 noves estacions ferroviàries contemplades
al Fem Vallès, sense oblidar la connexió ferroviària per a passatgers amb
l’aeroport i la immediata finalització del tram de l’autovia B-40 d’Abrera a
Terrassa.

• OPTEM  per la simplificació  i millora de la regulació que afecta l'establiment i
posada en marxa d’empreses, cercant com a objectiu final la uniformitat.

• OPTEM per la transformació dinàmica de la formació professional fent-la prou
flexible perquè resulti eficaç per dotar la indústria de recursos humans que
generin una ocupació de qualitat i estable.

D’aleshores ençà, fruït del compromís establert entre tots els agents signants de la 
declaració, s’ha realitzat un procés de participació i debat per concretar un seguit de 
propostes específiques. Tot aquest treball s’explica i exposa en el present document, 
presentat públicament a la jornada celebrada a Terrassa el 24 d’abril de 2015 
Reindustrialització del Vallès Occidental, Compromís de tothom. 
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Institucions signats i adherides a la declaració 

Ajuntament de Badia del Vallès 
Ajuntament de Barberà del Vallès  
Ajuntament de Castellar del Vallès  
Ajuntament de Castellbisbal  
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès  
Ajuntament de Gallifa  
Ajuntament de Matadepera  
Ajuntament de Montcada i Reixac  
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans  
Ajuntament de Polinyà  
Ajuntament de Rellinars  
Ajuntament de Ripollet 
Ajuntament de Rubí  
Ajuntament de Sabadell  
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès  
Ajuntament de Sant Llorenç Savall 
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès  
Ajuntament de Santa Perpètua Mogoda  
Ajuntament de Sentmenat  
Ajuntament de Terrassa  
Ajuntament de Ullastrell  
Ajuntament de Vacarisses  
Ajuntament de Viladecavalls 
CIESC  
PIMEC  
Cambra Comerç Terrassa  
Cambra Comerç Sabadell  
Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, Delegació Vallès 
UAB  
UPC  
UIC  
ESDI  
CCOO  
UGT  
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Metodologia de treball per a l’elaboració de les propostes 

El procés de reflexió i elaboració de propostes sobre el rellançament de la indústria a la 
comarca s’ha estructurat en 5 grans eixos temàtics, amb la constitució d’un grup de 
treball per a cadascun d’ells. La seva finalitat inicial ha estat aprofundir en els factors 
que tenen a veure en la competitivitat de les empreses i arribar a formular propostes 
amb la màxima concreció possible per a l’impuls industrial, partint de les capacitats del 
territori pel que fa a les infraestructures, el patrimoni empresarial, universitat i 
tecnològic, l’organització dels agents socials i econòmics, les possibilitats de 
l’administració local, etc.  

Els 5 eixos són: 

1. Infraestructures, mobilitat i energia

2. Especialització en el territori-clústers i internacionalització

3. Formació, innovació i coneixement

4. Polítiques de sòl i polígons Industrials

5. Desenvolupament Econòmic i Administració Pública

Pel punt de partida de cada eix es va elaborar un document de treball amb una breu 
explicació conceptual i amb les propostes compreses en el Pacte per a la indústria a 

Catalunya que podrien ser susceptibles de concreció al territori.  

Els grups van partir d’una metodologia compartida que s’ha desenvolupat de forma 
flexible. Tots ells s’han organitzat sota la figura d’un coordinador/ponent, expert en 
aquest àmbit, i els components dels grups han estat designats per les organitzacions 
signatàries de la declaració. Els ponents s’han encarregat d’introduir continguts, 
moderar i redactar les propostes dels participants, principalment, a través de les 
sessions presencials realitzades. 

Per a la presentació conjunta de la informació i propostes elaborades per a cada grup 
s’ha realitzat un procés d’ordenació i integració dels continguts. Les tasques principals 
han estat: 

- Homogeneïtzar el redactat a nivell general i integrar les propostes repetides 
- Sintetitzar la informació de cada eix per exposar la seva situació de partida i les 

propostes específiques 
- Ordenar totes les propostes segons els onze optem de la declaració 

Finalment, aquest procés d’integració general s’ha contrastat de forma individual amb 
cadascun dels ponents i amb una sessió en grup amb tots ells.  

Així doncs, les propostes finalment elaborades i presentades en la jornada pública del 
dia 24 d’abril són el punt de partida per a les activitats i mesures a emprendre pels 
integrats de la declaració. 
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Professionals participants 

Els impulsors de la Declaració del Vallès Occidental Cap a la segona reindustrialització 
volem dones les gràcies a tots els professionals que han participat en l’elaboració del 
present document. Tots ells han aportat el seu coneixement de forma desinteressada, 
participant en les sessions presencials dels grups de treball i/o fent aportacions 
específiques. 

I, de forma especial, volem agrair als coordinadors dels grups de treball que han vetllat 
pel correcte desenvolupament i han tingut un paper cabdal en la recollida, ordenació i 
elaboració de les propostes. 

Coordinadors dels grups de treball: 

Ángel Ruiz, Ajuntament de Rubí (Eix 1:  Infraestructures, mobilitat i energia) 

Francesc García-Planas, CIESC (Eix 2: Especialització en el territori-clústers i 
internacionalització) 

David González, sotsdirector ETSEIAT- UPC (Eix 3: Formació, Innovació i Coneixement)

Miquel Martínez, PIMEC (Eix 4: Polítiques de sòl i Polígons Industrials) 

Josep Manel Rodríguez, Ajuntament de Terrassa (Eix 5: Desenvolupament Econòmic i 
Administració Pública) 

Eix 1:  Infraestructures, mobilitat i energia 

Aleix Canalís, Ajuntament Castellar del Vallès 

Àngels Cos, Ajuntament Sabadell 

Anna Secanell, Enginyers Industrials de 
Catalunya 

Antoni Serra, Ajuntament de Terrassa 

Carles Brugarolas, Ajuntament Sant Cugat del 
Vallès 

Carles Rodríguez, ICV Vallès 

Joan Barfull, PIMEC 

José Luis Fernández Caballero, UGT 

Josep Boldú, UAB 

Paco Morales, Ajuntament Sta. Perpètua 
Mogoda 

Pedro Sánchez Valdervira, CCOO 

Pere Montaña, Ajuntament de Terrassa 

Marcela Veliz, PIMEC 

Marta Bunyesch, Ajuntament Montcada i Reixac 

Rafael Requena, UAB 

Rosa Pons, CIESC 

Teresa Mira, Ajuntament Sta. Perpètua Mogoda 

Eix 2: Especialització en el territori-clústers i 
internacionalització 

Carles Feiner, Ajuntament Sta. Perpètua Mogoda 

Domènec Martínez, ICV Vallès 

Eduard Borràs, Cambra Comerç de Sabadell 

Elisenda Poch Ros, UGT 

Esther López Vivancos, Ajuntament Terrassa 
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Iolanda Repullo, Ajuntament Sabadell 

Joan Creus, Ajuntament Castellar del Vallès 

José Juan Marín Sánchez, CCOO 

Maite Oliveras, Cambra Comerç de Terrassa 

Miquel Marco, Ajuntament Montcada i Reixac 

Miquel Martínez, PIMEC 

Míriam Sabater, PIMEC 

Olga González, Ajuntament Rubí 

Úrsula Cornejo, Ajuntament Sta. Perpètua 
Mogoda 

Eix 3: Formació, Innovació i Coneixement  

Daniel Furlan,PIMEC  

Eva Arambarri Viladerrams, Ajuntament de 
Vacarisses 

Lourdes Esteban, PIMEC 

Joan Creus, Ajuntament Castellar del Vallès 

Jordi Setó Marsó, CCOO 

Josep Argemí Renom, UIC Mònica Molina, 
Ajuntament Sabadell 

Josep Cabello, ICV Vallès 

Manel Sabés, UAB 

Mª Dolores Mejías, Ajuntament Terrassa 
Meritxell Moliner, Ajuntament Palau-solità i 
Plegamans 

Miquel Marco, Ajuntament Montcada i Reixac 

Montse González Sánchez, UGT 

Núria Leiva, Ajuntament Sta. Perpètua Mogoda 

Rosa Pons, CIESC 

Teresa Argelés,  Ajuntament Sta. Perpètua 
Mogoda 

Eix 4: Polítiques de sòl i Polígons Industrials 
Albert Planell, Ajuntament Terrassa 

Anna Secanell, Enginyers Industrials de 
Catalunya 

Àngels Cos, Ajuntament Sabadell 

Carles Rodríguez, ICV Vallès 

Joan Alcántara Soler, CCOO 

Joan Creus, Ajuntament Castellar del Vallès 

Josep Boldú, UAB 

Marcela Veliz, PIMEC 

Pepe Sánchez, Ajuntament Sta. Perpètua 
Mogoda 

Rosa Pons, CIESC 

Susana Garcia, Ajuntament Rubí 

Úrsula Cornejo, Ajuntament Sta. Perpètua 
Mogoda 

Eix 5: Desenvolupament Econòmic i 
Administració Pública 

Antoni Aranda, Ajuntament Sabadell 

Azucena Daclán, Ajuntament Sta. Perpètua 
Mogoda 

Carles Brugarolas, Ajuntament Sant Cugat del 
Vallès 

Enric Quílez Puig, CCOO 

Jacint Soler, PIMEC 

Jesús Rodríguez Padilla, UGT 

Josep Llop, Ajuntament Rubí 

Oscar Lomas, Ajuntament Castellar del Vallès 

Pepe Sánchez, Ajuntament Sta. Perpètua 
Mogoda 

Rosa Pons, CIESC 

Santi Cayuela, ICV Vallès 
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Les propostes de la declaració 

Sabem que les grans polítiques industrials i acords socials es decideixen lluny del Vallès 
Occidental, però la centralitat industrial i l’ecosistema d’institucions i teixit socioeconòmic que 
tenim permeten articular els engranatges necessaris perquè des del propi territori es 
desenvolupin propostes concretes per a la reindustrialització. A partir de la voluntat i capacitats 
de les seves institucions i de les pròpies empreses i persones, i fent un pas endavant i més enllà 
del suport econòmic i institucional que es pugui aconseguir d’institucions supracomarcals. 

Sabem que per reduir les incerteses de l’actual situació social, econòmica, política i institucional 
és necessari disposar d’espais de cooperació territorial horitzontals i oberts. Que alineï interessos 
compartits, proporcioni economies d’escales i marcs de col·laboració estables. La pròpia 
declaració, les propostes del present document i el treball conjunt ja realitzat és, en aquest 
sentit, un valor i actiu ja aconseguit cal preservar i ampliar. 

I, sabem que per a la implementació de les propostes serà encara més necessari vetllar de forma 
concertada per cercar encara més acords, perquè cada institució faci seves les propostes de la 
declaració i es comprometi a liderar aquelles que li són més properes. 

Per tot això, la Declaració del Vallès Occidental Cap a la segona reindustrialització planteja 
l’execució de 40 propostes concretes, la majoria de les quals es poden impulsar i articular amb i 
entre el conjunt d’institucions compromeses amb les fites i objectius de la declaració.  

Un conjunt de propostes que configuren un catàleg prioritzat de mesures immediates. Un full de 
ruta que no treu la necessitat de reflexionar i abordar de forma profunda, acorada i concertada 
el model productiu que volem pel futur del territori. 

A continuació doncs, es presenta de forma sintètica les 40 propostes, primer amb un quadre 
resum que les distribueix quantitativament entre els eixos temàtics i els Optem de la declaració, 
després amb un quadre per eix temàtic amb la situació i propostes elaborades pels grups de 
treball i, finalment, amb la relació de les propostes a partir dels Optem de la declaració.

Modificacions de la declaració 

El desenvolupament de la declaració ha de ser viu, obert al territori i de fàcil adaptació als canvis. 
És tasca central promoure de forma constant la seva difusió i l’adhesió i compromís d’institucions 
i entitats per potenciar la seva implicació i el desplegament general de l’activitat. 

Alhora, es poden proposar modificacions i canvis als continguts inicials i d’aquells que es vagin 
desenvolupant; en aquest sentit, a partir del treball realitzat pels grups, s’ha proposat fer una 
esmena per ajuntar en un sol Optem els dos vinculats a la formació, quedant de la següent 
forma:  

• OPTEM per la transformació de la formació professional, fent-la flexible per dotar a la

indústria de recursos humans de qualitat i estables, implantant de forma progressiva un

sistema basat en la formació DUAL que sigui capaç d’oferir un horitzó de futur a persones

aturades majors de 45 anys i amb nivells bàsics de coneixement, i acompanyada de canvis

al sistema universitari i secundari que potenciïn el valor social i econòmic de la indústria.



10 

Interrelació i distribució de les 40 propostes dels grups de treball entre eixos temàtics i Optems 

Infraestructures, 

mobilitat i energia

Especialització en el 

territori-clústers i 

internacionalització

Formació, innovació 

i coneixement

Política de sòl i 

polígons industrials

Desenvolupament 

econòmic i 

administració 

pública

TOTAL

1. Referent en activitats industrials d'alt valor afegit, que

promogui una ocupació qualificada i formada
1 2 1 4

2. Teixit innovador i competitiu: universitats-pimes-centres

tecnologics
1 1 2

3. Pla energètic territorial 3 3

4. Coordinació interadministrativa aspectes claus: 

infraestructures, polígons, centres compartits i sòl industrial
1 1 2 2 6

5. Transformació de la formació professional, impuls formació 

DUAL i millores del sistema universitari i secundari
7 7

6. Agenda 2020, especialment RIS3cat, per desenvolupar nous

projectes industrials
1 1

7. Finançament per a les pimes i agrupació interessos i

productes
1 1

8. Coordinació que fomenti la internacionalització de la

indústria
2 2 4

9. Inversió en infraestructures de transport i territorials 4 1 1 6

10. Simplificació i millora regulació establiments i obertura 1 1 2 2 6

TOTAL 10 6 11 6 7 40
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Situació i propostes pel territori dels 5 eixos temàtics desenvolupats per a cada grup de treball 

Eix 1: Infraestructures, mobilitat i energia 

Situació Propostes 

- Infraestructures no adequades que provoquen la pèrdua de 
competitivitat global de les activitats actuals i la no instal·lació de 
noves. 

- Manca de cultura, sensibilització i informació en relació als costos 
de l’economia productiva vinculats a infraestructures, mobilitat i 
energia. 

- Una xarxa de mobilitat i transport no adaptada a les necessitats 
de les empreses i treballadors/es. 

- Situació actual de monopoli en el mercat de telecomunicacions 
(fibra) i energia 

1. Aprofitar les infraestructures públiques per millorar el servei i
reduir els costos de les telecomunicacions de les empreses

2. Establir sistemes de qualitat i control de les xarxes de distribució
d’electricitat i gas per millorar el servei

3. Disposar d’un sistema  d’indicadors detallat i actualitzat de la
situació i estat dels polígons i naus industrials

4. Realitzar un diagnòstic de l’estat de la mobilitat vers les
necessitats i ús dels treballadors a les zones industrials, que
proposi millores per a la interconnexió i intermodalitat,
prioritzant el transport públic i sostenible

5. Tenir en compte la importància del transport de mercaderies i
crear pàrquings de camions a les zones industrials

6. Potenciar la figura del gestor polígons per afavorir les economies
d’escala i la reducció de costos

7. Valorar l’estat de l’eficiència energètica de les naus industrials i
el seu potencial fotovoltaic

8. Accedir a dades de consum de les companyies per millorar la
transparència i poder valorar mesures d’estalvi, eficiència i
autoconsum

9. Impulsar la gestió eficient de l’administració vers els tràmits
empresarials (finestretes) per atraure i mantenir activitats

10. Impulsar la creació d’una Agència Energètica dins el programa
RIS3cat
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Eix 2: Especialització en el territori-clústers i internacionalització 

Situació Propostes 

- Comarca industrial molt rica en diversitat que cal preservar. Els 
processos d’especialització són importants però la diversitat 
d’empreses i sectors és la base del territori. 

- Localització dels dos centres tecnològics més importants del país: 
ASCAMM i LEITAT, i d’universitats i centres de recerca públics i 
privats capdavanters.    

- Som pol d’atracció per a la indústria i la innovació que cal 
aprofitar. 

- El concepte de clústers no ha de ser un limitador sinó una 
palanca. 

- Baix impacte de les actuacions que es desenvolupen pel conjunt 
d’agents del territori en innovació i internacionalització. Manca 
més coordinació i cooperació. 

11. Desenvolupar la idea de territori industrial com a clúster, partint
de l’elevada concentració d’empreses i institucions i de les
possibilitats de complementar la cadena de valor

12. Portal col·laboratiu d’informació per a totes les entitats del
territori, per minimitzar l’actual bombardeig d’informació que
reben les empreses

13. Impulsar canvis legislatius que afavoreixin l’inici de l’exportació i
la capitalització de les empreses

14. Dissenyar un programa d’exportació a països propers per a
pimes

15. Dissenyar un programa de creixement empresarial col·laboratiu
amb empreses PIMES-estudiants-universitats amb la finalitat
d'augmentar la capacitat competitiva de les empreses

16. Impulsar la creació d'un fons econòmic per finançar projectes
empresarials
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Eix 3: Formació, innovació i coneixement 

Situació Propostes 

- Percepció social negativa de la formació professional. 
Històricament hi ha una manca de compromís cultural amb el 
procés formatiu. S’apunta com a origen d’aquest fet el model 
productiu de baix valor afegit. 

- Es posa de manifest que la reforma educativa endegada pel 
ministre Wert (LOMCE) es basa en models d’aprenentatge 
obsolets i no fomenta la formació en capacitats i habilitats com 
l’emprenedoria. 

- Es constaten els bons resultats de la FP dual pel que fa a la 
formació de l’estudiant i la seva posterior inserció laboral. Tot i 
això, hi ha dificultats per implicar les pimes i per fidelitzar a les 
grans  empreses. 

- Es manifesta que la proximitat entre els centres educatius i 
empreses és un valor per generar sinergies de treball. 

-  S’esmenta la necessitat de millorar les instal·lacions dels centres 
de FP. 

17. Compromís de les universitats, cambres, patronals i ajuntaments
per articular campanyes i trobades perquè els grups de recerca
mostrin els resultats de la recerca universitària i les empreses
transmetin les seves necessitats

18. Reforçar mecanismes de promoció de la formació amb jornades
d’orientació a estudiants d’FP, ESO i Batxillerat. Acords de
col·laboració entre ajuntaments-universitats-instituts per a la seva
realització a una escala comarcal

19. Fomentar que les pràctiques de FP siguin remunerades i amb
cotització a la seguretat social

20. Donar visibilitat a l’activitat de la FP dual i els resultats aconseguits
per millorar-ne el prestigi

21. Establir mecanismes per identificar, proposar i proporcionar la
formació necessària segons les necessitats dels perfils professionals
que requereixen les empreses

22. Crear al territori espais estables entre empreses, sector educatiu i
administració, amb forma legal, que promoguin les connexions
entre ells

23. Impulsar la transferència de coneixement amb pre-jubilats majors
de 55 anys perquè puguin donar formació dins l’empresa a gent
jove

24. Realitzar accions de formació adreçades a empreses centrades en la
innovació i migració del model productiu cap a un de més valor
afegit

25. Reforçar i ampliar els programes de doctorands industrials

26. Sensibilitzar i fomentar la cultura emprenedora i col·laborativa de
forma transversal en els programes formatius
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Eix 4: Polítiques de sòl i polígons industrials 

Situació Propostes 

- Disposem de més de 5 mil hectàrees netes que suposen el 14,3% 
de Catalunya. 

- La crisi ha comportat una situació molt delicada que es 
materialitza amb l’abandonament/buidatge de les àrees 
industrials.  

- Tenim polígons industrials obsolets. Dins d’aquests, cada cop 
més, es localitzen activitats diferents a les industrials. 

- Sovint la normativa urbanística no permet el creixement de les 
empreses. 

- Procés de reindustrialització incipient que pot servir de palanca. 

- Dels impostos recaptats a les empreses no hi ha una reinversió 
proporcional. 

- Les polítiques actuals es focalitzen en l’atracció de noves 
empreses, deixant en segon terme les consolidades i en potencial 
de creixement. 

- Competència “ferotge” entre municipis per captar noves 
empreses i donar sortida a l’abundant oferta de sòl/sostre 
industrial.  

27. Actualitzar i adaptar les infraestructures bàsiques dels polígons i
no crear-ne de nous

28. Flexibilitzar els plans d’usos locals per facilitar la instal·lació
d’activitat productiva i serveis industrials als polígons

29. Polítiques fiscals preferents per consolidar activitats existents i
atreure’n de noves

30. Dotar de contingut empresarial a les àrees industrials més enllà
del mercat immobiliari industrial tradicional

31. Treballar l’ordenació dels polígons via unitats funcionals en base
a la seva agregació i especialització

32. Reorganitzar  les competències d’uns (administracions locals i
supramunicipals) i altres (agents econòmics) via la col·laboració
pública-privada per facilitar estructures de gestió viables als
polígons industrials
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Eix 5:  Desenvolupament econòmic i administració pública 

Situació Propostes 

- Malgrat la vigent crisi, el Vallès Occidental és un dels principals 
motors de promoció econòmica i industrial de Catalunya i 
Espanya. En canvi, la potència d’inversió pública al nostre territori 
no guarda la mateixa proporció. 

- Molts municipis no tenen massa crítica suficient ni poden prestar 
un servei eficient i àgil de finestreta única per a l’empresari. 

- Les propostes d’aquesta eix tenen, sobretot, un caràcter de 
prescripció cap a l’administració autonòmica i estatal que són les 
que tenen més capacitat d’intervenció i la competència  per 
accelerar una 2a reindustrialització del nostre territori.  

- Cal reivindicar de forma clara i decidida les competències 
municipals en l’àmbit de la promoció econòmica davant la 
irrupció de la LRSAL, per tal de conservar la proximitat de serveis 
al ciutadà i a les empreses. 

- L’administració ha d’abandonar el seu rol paternalista, que sovint 
l’ha dut a exercir les seves funcions de manera massa unilateral, i 
adoptar un paper decididament propiciador d’una governança 
público-privada per a l’establiment de polítiques de promoció 
industrial, així com per a la seva implementació pràctica.  

33. Potenciar el paper de l’administració com a líder de la concertació
de recursos públics-privats, perquè els dispositius del nostre
territori esdevinguin solidaris i coordinats entre ells, i més
competitius i eficients cap a l’exterior

34. Impulsar la transversalitat dels dispositius de promoció industrial de
la comarca, tot reconeixent, respectant i aprofitant les singularitats
o especialitats de cadascuna d’ells, com per exemple, amb els
projectes RIS3cat 

35. No crear noves estructures públiques, sinó reforçar les existents i
integrar-les eficaç i eficientment

36. Dedicar recursos i estratègies a desenvolupar un màrqueting
conjunt dels territoris de la comarca perquè l’oferta de sòl,
equipaments i dotacions arribi eficaçment molt més lluny

37. Reivindicar a les administracions competents que incrementin la
inversió mitja per habitant en infraestructures amb la mateixa
proporció que la nostra comarca contribueix al dinamisme
econòmic general

38. Integrar les competències i la capacitat d’actuació de totes les
administracions públiques per tal de facilitar la creació d’empreses
i, amb elles, de nous llocs de treball

39. Facilitar que ajuntaments grans puguin prestar solidàriament
serveis concentrats de finestreta única empresarial en favor dels
seus veïns menors

40. Apostar per la formació concertada entre tots els agents com
estratègia per a la requalificació professional del sector industrial,
fent-la més competitiva a nivell europeu i mundial
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Llistat de les 40 propostes realitzades pels grups de treball ordenats pels OPTEM de la declaració 

OPTEM 1: Referent en activitats industrials d'alt valor afegit, que promogui una ocupació qualificada i formada 

Núm Eix 

1 
Desenvolupar la idea de territori industrial com a clúster, partint de l’elevada concentració d’empreses i institucions i de les possibilitats de 
complementar la cadena de valor 

2 

24 Accions de formació adreçades a empreses centrades en la innovació i migració del model productiu cap a un de més valor afegit 3 

25 Reforçar i ampliar els programes de doctorands industrials 3 

30 Dotar de contingut empresarial a les àrees industrials més enllà del mercat immobiliari industrial tradicional 4 

OPTEM 2: Teixit innovador i competitiu: universitats-pimes-centres tecnològics 

Núm Eix 

15 
Dissenyar un programa de creixement empresarial col·laboratiu amb empreses PIMES-estudiants-universitats amb la finalitat d'augmentar 
la capacitat competitiva de les empreses 

2 

17 
Compromís per part de les universitats, cambres de comerç, patronals i ajuntaments per articular i reforçar campanyes i trobades perquè 
els grups de recerca  mostrin els resultats de la recerca universitària (universitats) i les empreses transmetin les seves necessitats 

3 

OPTEM 3: Pla energètic territorial davant els costos insostenibles per a la competitivitat de la indústria 

Núm Eix 

6 Potenciar la figura gestor polígons par afavorir les economies d’escala i la reducció de costos (compra agregada) 1 

7 Valorar l’estat de l’eficiència energètica de les naus industrials i el seu potencial fotovoltaic 1 

8 Accedir a dades de consum de les companyies per millorar la transparència i poder valorar mesures d’estalvi 1 

OPTEM 4: Coordinació interadministrativa en aspectes claus: infraestructures, polígons, centres compartits, sòl industrial,… 

Núm Eix 

4 
Realitzar estudis de la situació actual del transport públic vs necessitats i us dels treballadors a les zones industrials que proposin millores 
per la interconnexió i intermodalitat, prioritzant el transport públic i sostenible 

1 

12 
Portal col·laboratiu d’informació per a totes les entitats del territori, per minimitzar l’actual bombardeig d’informació que reben les 
empreses 

2 

31 Treballar l’ordenació dels polígons via unitats funcionals en base a la seva agregació i especialització 4 

32 
Reorganitzar  les competències d’uns (administracions locals i supramunicipals) i altres (agents econòmics) via la col·laboració pública-
privada per facilitar estructures de gestió viables als polígons industrials 

4 
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34 
Impulsar la transversalitat dels dispositius de promoció industrial de la comarca, tot reconeixent, respectant i aprofitant les singularitats o 
especialitats de cadascuna d’ells, com per exemple, amb els projectes RIS3cat 

5 

39 
Facilitar que ajuntaments grans puguin prestar solidàriament serveis concentrats de finestreta única empresarial en favor dels seus veïns 
menors 

5 

OPTEM 5: Transformació de la formació professional, impuls de la formació DUAL i millores del sistema universitari i secundari 

Núm Eix 

18 
Reforçar mecanismes de promoció de la formació amb jornades d’orientació a estudiants d’FP, ESO i Batxillerat. Acords de col·laboració 
entre ajuntaments-universitats-instituts per a la seva realització a una escala comarcal 

3 

19 Fomentar que les pràctiques de FP siguin remunerades i amb cotització a la seguretat social 3 

20 Donar visibilitat a l’activitat de la FP dual i els seus assoliments d’objectius per millorar-ne el prestigi 3 

21 
Establir mecanismes per identificar, proposar i proporcionar la formació necessària segons les necessitats dels perfils professionals que 
requereixen les empreses 

3 

22 Crear al territori espais estables entre empreses, sector educatiu i administració amb forma legal que promoguin les connexions entre ells 3 

23 Impulsar la transferència de coneixement amb pre-jubilats majors de 55 anys perquè puguin donar formació dins l’empresa a gent jove 3 

26 Sensibilitzar i fomentar la cultura emprenedora i col·laborativa de forma transversal en els programes formatius 3 

40 

Apostar de forma decidida per la formació concertada entre tots els agents,com a una de les estratègies més profundes i eficaces per a la 
requalificació professional del sector industrial, així com per a millorar la seva qualificació i fer-la molt més competitiva a nivell europeu i 
mundial 

5 

OPTEM 6: Agenda 2020, especialment RIS3cat, per desenvolupar nous projectes industrials 

Núm Eix 

10 Impulsar la creació d’una Agència Energètica dins el programa RIS3cat 1 

OPTEM 7: Finançament per a les pimes i agrupació d’interessos i productes 

Núm Eix 

16 Impulsar la creació d'un fons econòmic per finançar projectes empresarials 1 

OPTEM 8: Coordinació que fomenti la internacionalització de la indústria 

Núm Eix 

13 Impulsar canvis legislatius que afavoreixin l’inici de l’exportació i la capitalització de les empreses 2 

14 Dissenyar un programa d’exportació a països propers per a pimes 2 

33 
Potenciar el paper de l’administració com a líder de la concertació de recursos públics-privats, perquè els dispositius del nostre territori 
esdevinguin solidaris i coordinats entre ells, i més competitius i eficients cap a l’exterior 

5 
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36 
Dedicar recursos i estratègies a desenvolupar un màrqueting conjunt dels territoris de la comarca perquè l’oferta de sòl, equipaments i 
dotacions arribi eficaçment molt més lluny 

5 

OPTEM 9: Inversió en l’àmbit del transport i en infraestructures territorials 

Núm Eix 

1 Aprofitar les infraestructures públiques per millorar el servei i reduir els costos de les telecomunicacions de les empreses 1 

2 Establir sistemes de qualitat i control de les xarxes de distribució d’electricitat i gas per millorar el servei   1 

3 Disposar d’un sistema  d’indicadors detallat i actualitzat de la situació als polígons d’activitat econòmica 1 

5 Tenir en compte la importància del transport de mercaderies i crear pàrquings de camions a les zones industrials 1 

27 Actualitzar i adaptar les infraestructures bàsiques dels polígons i no crear-ne de nou 4 

37 
Reivindicar a les administracions competents que incrementi la inversió mitja per habitant en infraestructures, amb la mateixa proporció 
que la nostra comarca contribueix al dinamisme econòmic general 

5 

OPTEM 10: Simplificació i millora regulació que afecta l’establiments i obertura, cercant la uniformitat 

Núm Eix 

9 Impulsar la gestió eficient de l’administració vers els tràmits empresarials (finestretes) per atraure i mantenir activitats 1 

28 Flexibilitzar els plans d’usos locals per facilitar la instal·lació d’activitat productiva i serveis industrials als polígons 4 

29 Polítiques fiscals preferents per consolidar activitats existents i atreure’n de noves 4 

35 No crear noves estructures públiques, sinó reforçar les existents i integrar-les eficaç  i eficientment 5 

38 
Integrar les competències i la capacitat d’actuació de totes les administracions públiques per tal de facilitar la creació d’empreses i, amb 
elles, de nous llocs de treball 

5 




