
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fitxa tècnica del debat 

Lloc: Montornès del Vallès 

Data: 26 de novembre 2018 

Organitza: Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Modera: MCRIT - DALEPH 

 

Activitats realitzades 

• Caracterització de les estratègies a partir d’iniciatives concretes i propostes existents o en debat 

al territori (40 minuts) 

• Valoració del caràcter estratègic i la viabilitat d’impulsar aquestes estratègies (40 minuts) 

• Quina visió ens imaginem sobre l’estat i la gestió dels polígons industrials al Vallès Oriental a mig 

i llarg termini? (20 minuts)  

 

Objectius 

• Identificar l’interès estratègic i la viabilitat de les possibles estratègies de treball relacionades 

amb la formació i ocupació a la comarca  

• Definir el model en relació a l’ocupació i la formació que sigui més adient per al Vallès Oriental 

 

Resultats 

• Identificació de les línies estratègiques de treball més prioritàries en relació a la política 

industrial i polígons a la comarca 

• Identificació i recull d’una primera proposta de projectes i iniciatives interessants en marxa o 

en debat a la comarca 

• Definició del imaginari futur sobre l’estat i el model de gestió dels polígons industrials al 

Vallès Oriental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Participants 

Estanislao Arman  Ajuntament de Montornès del Vallès 

Montse Aliberch Ajuntament de les Franqueses del Vallès 

Joan Carles Basi PIMEC 

Francesc Xavier Muntasell Ajuntament de Santa Maria de Palutordera 

Mònica Cañamero Granolles Mercat 

Marta  Coma Ajuntament de Sant Celoni 

Anna Laia Canela Consell Comarcal Vallès Oriental 

Òscar Lorca Consell Industrial de Parets del Vallès 

Santi  Macià Diputació de Barcelona 

Jordi  Carro UGT 

Vanessa Abad Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental 

Núria  Peix Consell Comarcal Vallès Oriental 

Salvador  Clarós  CCOO. Pacte Nacional per la Industria 

Maria García Daleph 

Jordi Torres Daleph 

Laura Noguera Mcrit 

 

  



 
 

 

Estratègies a debatre sobre Política Industrial, Polígons i R+D+i 

 

 

 

1. Dèficits dels polígons industrials 

Infraestructures i serveis, banda ampla, fibra, sanejament, electricitat, seguretat. Noves 

necessitats dels PAE en el segle XXI.  

 

2. Accessibilitat als centres de treball  

Condicions d’accés als centres de treball, especialment als polígons d’activitat econòmica. Oferta 

de transport  públic. Accessibilitat en bici i a peu. Xarxa de camins per a mobilitat tova 

interurbana.  

 

3. Gestió del transports de mercaderies  

Regulació dels itineraris per a pesants. Horaris de circulació. Trànsit de mercaderies. Dèficits dels 

PAE que dificulten el transport de gran tonatge.  

 

4. Superar la fragmentació dels polígons i la política de sòl 

Fragmentació dels polígons. Gestió dividida entre diferents municipis. Necessitats de coordinació 

en la gestió i planejament, i mancomunació de serveis. Rol del Consell Comarcal.  

 

5. Planificació de polítiques industrials  

Concertació entre l’administració pública i polígons industrials. Activitats de prospectiva per 

millorar el coneixement de les necessitats empresarials i els polígons industrials. Adequació de la 

formació a les necessitats de les empreses en sectors consolidats, estratègics i amb potencial de 

creixement. Serveis de suport a l’empresa i intermediació.  
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6. Foment de la R+D+i. Programes d’innovació. Reindustrialització del Vallès Oriental 

Iniciatives de suport a la competitivitat de la indústria i la innovació. Sostenibilitat i economia 

circular. 

 

 

  



 
 

 

Síntesi de les contribucions dels participants 

 

Priorització de les estratègies proposades 

Entre les estratègies proposades, les línies més prioritàries segons els participants a la jornada han 

estat i han estat coincidents entre els tres grups de treball:   

1. Foment de la R+D+i. Programes d’innovació. Reindustralització del Valès Oriental 

2. Superar els dèficits dels polígons industrials  

3. Planificació, política industrial i concertació publico-privada 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Elements destacats del debat en relació a les línies estratègiques 

 

 Es creu força important superar les traves administratives existents, especialment per facilitar una 

gestió supramunicipal d’aquells polígons d’activitat econòmica ubicats entre més d’un municipi. 

La gestió conjunta ha de permetre superar deficiències urbanístiques i de serveis que alguns 

polígons del Vallès Oriental pateixen a través de la cerca de col·laboracions publico-privades, 

entre empresaris i ajuntaments.   

 

 La constitució d’associacions a nivell de polígon també es creu rellevant. Es constata que aquells 

polígons amb empresaris associats disposen de més serveis i tenen menys deficiències 

urbanístiques. A més la seva unió els permet tenir una veu única alhora d’establir qualsevol 

interlocució amb l’administració. Es parla d’associacions o taules de polígons, en les que es vegin 

representants tots els actors dels PAEs. A més, la creació d’un ens de governança a nivell de 

polígon els permet conèixer-se entre ells i establir-ne vincles de col·laboració. 

 

 És interessant impulsar projectes pilot al territori a favor de l’industria 4.0 i la digitalització 

empresarial. Es tracta de fer visible nous mecanismes i processos industrials com els vinculats per 

exemple a l’economia circular. Fer veure les possibilitats existents en aquesta línia a nivell 

empresarial i com és la seva plasmació en el territori.  

 

 Caldrà definir qui ha d’assumir el lideratge del desenvolupament de la política industrial a la 

comarca. Es pot entendre el Pla Estratègic com una eina publico-privada pel desenvolupament 

econòmic del Vallès, i que serveixi per fer aterrar la filosofia i els recursos del Pacte Nacional de la 

Industria al territori. Amb això, és creu interessant apostar per la creació d’una taula de polígons a 

nivell comarcal per un treball conjunt en la gestió i desenvolupament dels PAEs.  

 

 

Iniciatives en curs o propostes vinculades a cada estratègia 

Per cadascuna de les línies se’n destaquen les següents iniciatives, projectes i accions: 

a) Superar els dèficits dels polígons industrials 

En el curt termini, es considera rellevant fomentar la cooperació i comunicació entre les empreses 

perquè de manera conjunta treballin i superin els dèficits existents als polígons industrials. Es parla 

de la constitució d’associacions o grups de treball entre els empresaris dels PAEs, i constituir així un 

únic interlocutor amb l’administració, amb la capacitat de recollir propostes a nivell de polígons. 

Treballar alhora per la disminució i eliminació de les traves administratives existents a les empreses, i 

també entre municipis per la gestió dels polígons.  

 

En el llarg termini, definir programes per l’aplicació de millores urbanístiques que ajudin a superar els 

dèficits estructurals existents actualment a alguns polígons industrials.  

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Eliminació de les traves i dificultats administratives a les empreses 

- Impuls de processos de cooperació i comunicació entre empreses 

- Foment de les relacions entre les empreses ubicades a un mateix polígon industrial  



 
 

 

- Major finançament per superar dèficits i millorar les infraestructures i serveis dels polígons 

- Prestar serveis de manera integrada entre els PAEs i els centres urbans  

- Foment de l’associacionisme entre empresaris i major cooperació entre ells a nivell de polígon  

- Elaboració de diagnosis dels PAEs per la definició de les actuacions de millora que requereixen  

- Auditories als polígons per identificar mancances i oportunitats 

- Aprovació de Plans de Modernització dels PAEs  

- Aplicació del model de reforma urbana “Pla de Barris” a la millora urbanística dels polígons 

industrials 

- Foment de l’associacionisme entre empresaris per constituir un únic interlocutor amb 

l’administració (ex. Riera de Caldes)  

  

 

b) Accessibilitat als centres de treball 

En el curt termini, fomentar una mobilitat més tova en les connexions dels municipis amb els PAEs i 

entre els principals hubs de transport (estacions de ferrocarril o bus) amb els polígons industrials. 

Treballar a nivell empresarial i de polígons per oferir serveis a la demanda.  

En el llarg termini, suport a les iniciatives engegades a partir de la plataforma Fem Vallès en la 

constitució d’eixos de connexió amb bus entre vallesos i en la construcció de noves 20 estacions 

ferroviàries estratègiques per la facilitació de la mobilitat a la comarca.  

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Foment d’una mobilitat més sostenible 

- Millora de les connexions del transport públic amb els polígons 

- Foment de modes de mobilitat compartida i serveis a la demanda  

- Creació de xarxes de carrils bici als polígons i que connectin municipis i PAEs  

- Creació de nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics  

- Aplicació de serveis a la demanda, tipus Bus-Up (ex. Riera de Caldes, Barberà del Vallès, Granollers) 

- Iniciativa Fem Vallés: Bus-Vallès, connexions entre vallesos i entre els nuclis de població i els 

polígons d’activitat econòmica; Vallès 20-20, construcció de 20 estacions ferroviàries estratègiques 

per facilitar la mobilitat amb tren a la comarca 

- Constitució a nivell empresarial de serveis de bicicletes. En marxa a l’empresa Net i Serra a través 

d’una subvenció de la DIBA.  

 

 

c) Gestió dels transports de mercaderies 

En el curt termini, portar a terme millores puntuals a la R3 i la C-17.  

En el llarg termini, apostar per fomentar el transport ferroviari de mercaderies amb l’impuls del 

corredor mediterrani i el desenvolupament de l’estació intermodal de La Llagosta  

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Millores en els eixos ferroviaris (R3) i eixos viaris (C-17)  

- Estudi per aplicar “truck pooling” per mercaderies  

- Impuls del corredor mediterrani  



 
 

 

- Estació intermodal de La Llagosta 

 

 

d) Superar la fragmentació dels polígons i la política del sòl 

En el curt termini, treballar per superar les dificultats administratives existents per la gestió conjunta 

de polígons que es troben ubicats entre diversos municipis. Apostar per una planificació i gestió 

intermunicipal dels polígons industrials a través de la creació de taules de treball conjunt entre 

empresaris i/o associacions d’empresaris dels PAEs.  

 

En el llarg termini, reconvertir aquells PAEs obsolets o buits.  

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Superar les dificultats administratives a tots els nivells  

- Planificació de la gestió intermunicipal dels polígons  

- Creació d’una taula d’associacions dels PAE  

- Reconvertir els PAE obsolets o buits   

 

 

e) Planificació en les polítiques industrials 

En el curt termini, considerar la gestió supramunicipal dels PAEs més fragmentats a través de 

l’establiment de mecanismes de governança tant a nivell de polígon com municipal. 

 

En el llarg termini, consolidar al llarg del temps la Taula Vallès Avança, i generar mecanismes que 

permetin la concertació entre agents i administració.  

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Estructuració i gestió supramunicipal de polígons ubicats en més d’un municipi 

- Consolidació de la Taula Vallès Avança al llarg del temps  

- Establiment de mecanismes de governança entre vallesos 

- Generació de mecanismes que permetin concertar polítiques entre agents i administració  

- Llei de polígons que fixi responsabilitats i recursos, que elimini o reconverteixi els PAEs més buits o 

obsolets a través d’un model de reforma urbanística com les engegades a partir dels Plans de Barris  

 

 

f) Foment de la R+D+i. Programes d’innovació. Reindustralització del Vallès Oriental.  

En el curt termini, cal treballar per millorar i ampliar les competències dels treballadors i la formació 

al llarg de la vida. Les feines s’inicien avui i han de perdurar en el llarg termini. Cal apostar per la 

formació adaptada a les necessitats del territori, i això pot anar vinculat a la creació de pols de 

treballadors experts.  

 

En el llarg termini, dinamitzar la formació curricular i la bonificació de la formació a les empreses amb 

la identificació de les necessitats de formació a partir de les idees dels experts.  

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 



 
 

 

- Replantejar la formació reglada a les necessitats del teixit empresarial 

- Millores en la planificació dels estudis formatius 

- Visites dels “avançats” als “no avançats” 

- Programes de formació als treballadors  

- Generar eines, formació, recolzament per innovar sistemàticament  

- Organització de tallers, jornades, cursos sobre canvis de paradigmes empresarials adreçats als 

treballadors  

- Organització de tallers, jornades i cursos a directius sobre l’industria 4.0 i l’economia circular 

- Apostar per la simbiosis industrial  

- Programa Ocupació de la Industria Local (2018-2020) 

- Programes de col·laboració R+D+i entre centres de formació i empreses 

- Elaboració d’un mapa dels cursos de formació professional a la comarca i les necessitats 

empresarials 

- Formació en industria 4.0 i reciclatge 

- Acords amb universitats  

 

 

Visió futura de l’estat i models de gestió dels polígons d’activitat econòmica al Vallès Oriental 

Els model de gestió dels polígons s’aposta perquè sigui més associatiu. És a dir, amb la constitució 

d’associacions o taules de polígons, que connectin empreses, i treballin de manera conjunta la 

superació dels dèficits existents als PAEs i la prestació de més serveis i infraestructures de qualitat. En 

aquest punt, serà important millorar els accessos als polígons amb l’aposta d’una mobilitat més tova i 

la millora de les infraestructures actuals (R3 i C-17), tal com és va recollir en el taller de mobilitat 

realitzat a La Llagosta el 22 de novembre.  

 

La creació d’un ens de governança supramunicipal per la gestió dels polígons industrials, i 

l’establiment de col·laboracions publico-privades per superar traves administratives, pot ajudar a 

desplegar una estratègia i promoció industrial més potent al Vallès Oriental. A més, aquest ens pot 

ser el catalitzador de les línies de treball que el Pacte Nacional per la Industria defineix, i que 

s’haurien de desplegar al llarg del territori.  

 



 
 

 

 

  



 
 

 

Estructura de la dinàmica 

 

1. Benvinguda, presentacions i situació (10 min).  

Presentació en format PPT per part de l’equip de Daleph i Mcrit sobre l’estat actual dels treballs per 

situar els participants en el marc de partida de la discussió i format de la jornada. Contextualització 

dels antecedents del Pla, resultats de la diagnosi estratègica, i introducció a les dinàmica del debat. 

Exposició de les possibles línies estratègiques de treball sobre Política Industrial i Polígons.  

Intervenció de Salvador Clarós, membre de CCOO i participant en la definició del Pacte Nacional per 

la Industria. En contextualitza els motius per la seva aprovació, els objectius que persegueix i línies 

estratègiques a desplegar pel foment del teixit industrial català en el llarg termini. Es defineixen 6 

eixos de treball: a) competitivitat i ocupació industrial, b) dimensió empresarial i finançament, c) 

indústria 4.0 i digitalització, d) formació, e) infraestructures i energia, i f) sostenibilitat i economia 

circular. Entre aquestes se’n destaquen dues: l’aposta per l’industria 4.0, i la sostenibilitat i 

econòmica circular. Aquestes dues línies de treball són desencadenants de processos de 

transformació del teixit industrial actual i condicionats per l’adopció de nous models d’indústria. 

Quant a la gestió dels polígons industrials se’n fa èmfasi en els problemes d’accessibilitat i les 

deficiències urbanístiques, moltes d’elles associades a la manca d’una planificació de les necessitats 

de sòl industrial tenint en compte, que la construcció d’alguns polígons ha estat innecessària. En 

aquesta línia es torna clau la constitució d’elements de governança amb la suficient capacitat per 

impulsar plans d’industrialització. Les estructures de governança a nivell de comarca són importants 

en el procés d’aterratges de les mesures del Pacte Industrial sobre el territori. I en aquest procés no 

hi ha que oblidar el desenvolupament i treball en un eix com el de la formació amb la recapacitació 

dels treballadors cap a un nou model d’indústria basada en la digitalització i la sostenibilitat.  

  

2. Activitat 1 - Caracterització i identificació d’iniciatives i projectes existents o en debat al territori 

vinculats a cada estratègia (20 min).  

Els participants es divideixen en tres grups de treball. Cada participant per cadascun dels grups ha 

d’identificar i proposar projectes, iniciatives o programes existents, en debat o proposats, que sumin 

a les estratègies presentades pel el curt termini (2018-2025), i pel llarg termini (més enllà de 2025). 

Es genera un debat intern per cada grup, en el que cada participant explica a la resta les seves 

decisions i les seves propostes. Un o més membres del grup exposen els principals raonaments a la 

resta de participants al final de l’activitat.  

 



 
 

 

3. Activitat 2 - Selecció de les iniciatives i projectes més interessants per cada estratègia (20 min).  

Els grups canvien de taula i deixen el panel d’iniciatives i projectes que han estat treballant fins ara. 

Així, ara cada grup treballa amb les propostes que ha realitzat l’altre grup. De manera col·lectiva, i 

sobre la proposta d’iniciatives i programes de l’altre grup, s’escullen aquelles les iniciatives o 

projectes de curt termini (2018-2025) i aquelles de llarg termini (més enllà de 2025) que 

s’identifiquin com a més rellevants i interessants. S’agafen les enganxines corresponents i es 

col·loquen dins el cercle de consens. De nou es genera un debat intern en cada grup. 

 

 

4. Activitat 3 - Priorització de línies estratègiques (20 min).  

Els grups realitzen una discussió interna sobre quins dels 6 grans eixos estratègics de treball 

proposats són més interessants, i caldria impulsar abans. Així, cada participant vota amb dos gomets 

la línia estratègica que li sembla més prioritària i amb un gomet aquella que li segueix. Cada 

participant explica a la resta les seves decisions i s’organitza un debat intern en cada grup sobre les 

propostes que s’han fet. 

 

 

5. Activitat 4 - Discussió sobre la priorització i viabilitat de les línies (20 min).  

Dinàmica oberta a tots els participants on es discuteix entre tots quins són els condicionants per 

cadascuna de les estratègies, i es valora quina és la priorització i viabilitat té cadascuna de les línies, 

així com la capacitat d’impacte que es té des del Pla Estratègic per incidir sobre el desenvolupament 

de les estratègies proposades.  



 
 

 

 

 

6. Activitat 5 - Visió de futur sobre l’estat i el model de gestió dels polígons industrials al Vallès 

Oriental (20 min). 

Es mostren 4 models alternatius, però no excloents, sobre sistemes de gestió de polígons d’activitat 

econòmica al territori català, perquè els participants destaquin amb quin dels models presentats es 

senten més identificats i els agradaria més prendre com a referent de cara a desenvolupar les línies 

estratègiques proposades.  

 

La pregunta que es realitzarà és: “Com t’imagines l’estat i la gestió dels polígons industrials al Vallès Oriental 

en els propers 10-15 anys?” 

a) polígons industrials més equipats 

b) polígons industrials amb associacions més fortes i empreses més connectades entre elles 

c) polígons industrials amb serveis més mancomunats a nivell supramunicipal 

d) polígons industrials amb una estratègia i promoció més forta a nivell comarcal 

 

7. Debat obert i cloenda (10 min)  

 


