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UN PACTE PER A LA INDÚSTRIA I L’OCUPACIÓ 

INTRODUCCIÓ 

Mollet ha sigut una ciutat industrial i que en el pas del temps la indústria ha anat perden un 

pes important en el nostre model productiu. Recuperar la indústria per a la nostra ciutat ha de 

ser un factor principal per crear ocupació, però no qualsevol indústria, aquesta ha de ser 

sostenible i moderna i compatible amb el medi ambient . 

La indústria és fonamental per la millora de la productivitat, la innovació i la 

internacionalització de l’economia, a més de ser motor pel creixement d’altres activitats.   

Un Pacte per a la Indústria, amb la participació dels agents socials i econòmics i experts, per 

crear les bases d’un canvi econòmic que necessita Mollet i el seu entorn i abordar el repte que 

tenim com a Ciutat en matèria industrial i no apostar per altres projectes econòmics que no 

tenen valor afegit i creant   una ocupació precària. 

Cal també que el desenvolupament del nostre Pacte local per la indústria i l’ocupació coordini 

les nostres prioritats locals amb les del Pacte Nacional per la Indústria amb l’objectiu de 

disposar d’instruments i recursos. 

Com a Ciutat hem de fer una aposta clara, el Pacte per a la Indústria hauria de ser un 

instrument de canvi, amb l’objectiu d’enfortir el nostre teixit productiu, que creï ocupació de 

qualitat. Apostar per una indústria moderna, sostenible i renovada cap a la producció de béns 

de més valor afegit. 

 Hem de ser valents i mantenir un compromís local amb la indústria com un dels motors 

importants de la nostra economia local. Cal recuperar la vocació industrial i emprenedora de la 

ciutat. 

CREAR UN UNA COMISISÓ DEL PACTE LOCAL PER LA INDÚSTRIA I L’OCUPACIÓ 

Crear una Comissió del Pacte Local per la indústria i l’ocupació composada per l’Agrupació 

Industrial del Baix Vallès, PIMEC, Cambra de Comerç, els Sindicats de CCOO I UGT, 

representants dels Grups municipals i persones expertes en la matèria, que són els que han 

d’assumir el paper de la governança i impulsar el Pacte Local per a la Indústria i l’ocupació. 

 

EIXOS DE DEBAT PER L’ELABORAR EL PACTE LOCAL PER LA INDÚSTRIA I L’OCUPACIÓ 

ÀMBIT INSTITUCIONAL  

Impulsar Finestreta Única Empresarial (FUER), oferir una atenció i seguiment més àgil en la 

relació empresa-Ajuntament. 

MILLORA DELS POLÍGONS INDUSTRIALS 

Pla Director dels polígons industrials, existents al Baix Vallès per millorar els accessos, la 

mobilitat interna, la gestió de residus, serveis tecnològics, servei a les empreses i als 
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treballadors. Anàlisi i definició de la millora dels polígons industrials amb l’objectiu de 

dinamitzar el teixit empresarial, i ser atractiu per ubicar empreses de valor afegit i creï 

ocupació de qualitat: Can Prat, Can Magarola, la Farinera. 

SUPORT A LES PIMES 

Fomentar programes dirigits a les petites i mitjanes empreses per  assessorar i orientar les 

empreses i els seus treballadors i treballadores perquè es fomenti l’actualització constant i 

l’aprenentatge de les noves tecnologies i perquè s’elaborin i s’implantin processos de 

reciclatge i adaptació a les competències dels perfils d’ocupació industrial de més demanda; 

garantir una formació de qualitat als treballadors i treballadores de la industria al llarg de la 

vida laboral per facilitar l’adaptació als nous entorns professionals. 

Suport a PIMES i autònoms per tal d’oferir recolzament estratègic a les seves activitats 

especialment en el cas de dificultats empresarials. 

FORMACIÓ 

Atenent els estudis del Pla Nacional per la indústria, que indiquen que l’evolució de la indústria 

4.0 deixaran més de 300 perfils de llocs de treball obsolets i que cal capacitar als treballadors i 

treballadores pels nous perfils professionals, impulsar un Pla de treball per dinamitzar la 

formació de les persones en actiu per adaptar i ampliar les seves competències.   

Potenciar acords amb el sector empresarial local per Incorporar, al llarg del sistema educatiu, 

activitats orientades a potenciar l’esperit emprenedor dels participants, que potenciïn la 

iniciativa i la responsabilitat dels alumnes. 

Crear una Mesa per la formació per coordinar el conjunt d’accions formatives tant de l’àmbit 

públic, com privat. 

Impulsar l’Observatori de la formació, com instrument permanent i innovador de detecció de 

les necessitats formatives capaç de concretar propostes i millorar en la planificació i l’oferta.  

PROJECTES AMB COORDINACIÓ AMB ALTRES INSTITUCIONS  

Promoure  la millora de l’ecoeficiència de les indústries de la ciutat  amb l’objectiu de reduir la 

intensitat de l’ús de les matèries primes, reducció de l’ús de l’energia i foment a la reutilització 

i reciclatge dels materials. Diagnosi identificació i quantificació dels diferents residus produïts 

per les industries de la ciutat. Coordinat amb la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Creació de l’oficina d’Atracció de noves activitats empresarials, amb l’objectiu de desenvolupar 

polítiques de captació d’empreses i d’inversions empresarials a la nostra ciutat i 

fonamentalment a aquelles empreses de tecnologia neta i que donin suport al 

desenvolupament d’una política industrial sostenible i també en l’àmbit de la indústria 4.0. Un 

Pla de màrqueting, pla de captació d’inversions “Mollet més activitat”. 

Presentar un projecte en el marc dels projectes europeus relacionat amb l’aposta de Mollet 

pel valor afegit: Creació d’un Centre d’Innovació Tecnològica amb capital públic i privat en 

l’espai del carrer Bilbao, per facilitar la innovació del producte i de procés de les empreses que 
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estan ubicades al nostre territori i de l’entorn, ja que la competitivitat estarà més lligada a la 

seva capacitat tecnològica i d’innovació per mantenir i potenciar la creació d’ocupació. 

Crear un Centre d’Investigació Tecnològic Agroalimentari per part dels ajuntaments que 

formen part de l’espai de Gallecs que ha d’impulsar productes agrícoles de qualitat així com la 

seva comercialització. 

Posar en marxa l’Observatori Econòmic i Ocupacional del Baix Vallès amb la participació dels 

agents econòmics i socials i els ajuntaments, per tal de detectar noves oportunitats de 

desenvolupament econòmic aprofitant les potencialitats que té Baix Vallès.   

FINANÇAMENT 

És evident que el desenvolupament del Pacte per la indústria i l’ocupació necessita d’un 

finançament que no pot ser exclusivament per l’Ajuntament de Mollet. 

Per això és necessari implicar altres administracions, en concret la Generalitat de Catalunya i 

els seus departaments de Treball i Empresa i Coneixement pel que fa a l’elaboració de la 

diagnosi i propostes. També en funció dels projectes a través dels diferents programes de la 

Unió Europea. I d’altres institucions. 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT    

Crear una Comissió de seguiment dels membres que formin part del Pacte per la indústria i 

l’ocupació amb l’horitzó que hauria d’estar situat en el 2030 i que a més de tirar endavant les 

diferents accions i projectes es podrien realitzar jornades de reflexió entorn a la indústria, ja 

que aquesta i l’economia estan en permanent transformació.   


