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Acord núm. 2/2020 
aprovat pel Grup Impulsor INDUSTRIA I INNOVACIÓ 
en sessió ordinària, el 22 de juliol de 2020 

PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP IMPULSOR 

APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE XOC COVID-19 PER A LA REACTIVACIÓ 
SOCIOECONÒMICA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

PUNT DE PARTIDA: EL PLA DE XOC 
PER A LA INDÚSTRIA 2020 

El 12 de desembre de 2019 el Grup Impulsor del 
Pacte per la Reindustrialització del Vallès reunit 
al Centre d’Empreses Can Gavarra de Polinyà 
Occidental en sessió oberta al conjunt 
d’institucions  membres, aprovà un acord per 
avançar en el desplegament operatiu de la 
col·laboració amb el Pacte Nacional per a la 
Indústria de Catalunya, així com amb la resta 
d’administracions i plans del sector industrial. 

Davant l’inici d’una tendència d’estancament 
moderat del sector, es va realitzar un esforç per 
a concretar una Pla de Xoc amb 4 projectes 
concrets. Per a donar una resposta efectiva a les 
dificultats i reptes del sector, tot apostant per a 
una col·laboració més efectiva amb les 
administracions supracomarcals. Els projectes 
aprovats van ser:  

- 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. 

Aquell mateix dia, es va presentar la proposta del 
Pla de Xoc a la Direcció General d’Indústria de la 
Generalitat de Catalunya. 

En data 17 de gener de 2020, en sessió celebrada 
al Sincrotó Alba de Cerdanyola del Vallès es 
presentaren aquests projectes també davant els 
representants del Ministeri d’Indústria de l’Estat 
Espanyol i de la Diputació de Barcelona. 

D’aleshores, i fins a dia d’avui, s’han realitzat 
contactes amb aquestes institucions per 
recordar aquest marc de cooperació i sol·licitar 
suport específic pel territori del Vallès 
Occidental. Malgrat la bona predisposició, es 
constata que no s’ha establert ni concretat cap 
recurs específic per desplegar el Pla. 

 

IMPACTE DE LA COVID-19 A LA 
CONJUNTURA DE LA COMARCA  

El Vallès Occidental s’ha vist afectat de forma 
significativa per la crisi sanitària provocada per la 
Covid-19 i pels seus impactes en l’activitat 
econòmica i en l’ocupació. A 30 de juny de 2020, 
s'han presentat un total de 10.579 expedients 
que afecten 94.273 persones, el 13% del total de 
Catalunya. Els expedients per força major 
concentren el 90% dels total (9.534) i el 7% de les 
persones afectades (70.552). El 29,8% de la 
població assalariada de la comarca estaria 
afectada per un ERTO, proporció superior a la del 
conjunt de Catalunya (27%). 

Sectorialment, la secció amb més persones 
afectades a la comarca és la indústria 
manufacturera (29,5%), seguida del comerç 
(17,5%), l'hostaleria (12%), la construcció (6,2%) 
i les activitats professionals (5,1%). Aquestes cinc 
branques concentren el 70% del total de llocs de 
treball afectats.  

A banda de les persones que estan en situació 
d’ERTO, el Vallès Occidental tanca el mes de juny 
amb 61.987 persones desocupades, essent la 
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seva taxa d’atur del 13,7%. Respecte a l'any 
anterior, l’atur ha crescut un 30,3%, el que 
suposa 14.399 persones aturades més.  

D’altra banda, durant el període s’anuncien nous 
tancaments d’empreses industrials: Nissan 
(Montcada i Reixac) i Sintermetal (Ripollet), que 
cal sumar a les ja conegudes: TE Connectivity i 
General Cable (Montcada i Reixac), Huayi 
Compressors (Sant Quirze del Vallès) i 
Continental (Rubí). 

 

NOVA ETAPA DE LA CONCERTACIÓ 
TERRITORIAL COMARCAL 

La crisi provocada per la Covid-19 també 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 ja aprovà una declaració conjunta de 
mesures urgents per a minimitzar els efectes de 
la crisi del coronavirus, i que han 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, en data 16 de juny va aprovar el Pla 
de Reconstrucció social i econòmica del Vallès 
Occidental que articula la cooperació institu-
cional 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 
sostenibilitat i responsabilitat social (Responsa-
bilitzem-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 econòmica per establir 

un marc d’actuació compartit que permeti 
incrementar la resiliència i capacitat d’adaptació 
del territori, que es desplegarà 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 d’enguany s’han 
intensificat els treballs de concertació público-
privat per a dissenyar un pla d’actuacions 
urgents i de xoc pels efectes de la Covid-19.  

Aquest primer paquet d’actuacions dirigides al 
sector industrial però també generals 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 econòmica. 

 

UN PAS NECESSARI I URGENT: 
APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE XOC 
COVID-19 DEL VALLÈS OCCIDENTAL 

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 econòmica del Vallès Occidental en 
l’horitzó 2023. 

- Aprovar el Pla de Xoc Covid-19, amb un primer 
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 i 
que no s’han pogut incorporar per a la manca 
de finançament.

Grup Impulsor del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental 

Vallès Occidental, 22 de juliol de 2020 


