DECLARACIÓ DE CAN ROQUETA

Dels Alcaldes i Alcaldesses dels municipis de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Caldes
de Montbui, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, La Llagosta, Montcada i Reixac,
Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua
de Mogoda i Sentmenat

Com tots els altres territoris del nostre estimat Vallès i la resta del país, els municipis que
subscrivim aquesta declaració hem patit en els darrers 8 anys una crisi econòmica i d’ocupació
que tot just ara es comença a redreçar. Encara avui 3 municipis (Badia del Vallès, Ripollet i
La Llagosta) presenten taxes de desocupació superiors al 15% de la població activa, i uns
nivells semblants es viuen en molts barris de la resta de poblacions. Aquests anys hem hagut
de fer grans esforços amb recursos limitats i competències inexistents. Els impactes negatius
de la situació han estat demolidors per bona part del teixit empresarial i l’ocupació, amb el
corresponent augment de les desigualtats i creixement de les situacions de vulnerabilitat.
Si no ens hem arronsat en els pitjors moments, menys ho farem ara. Som un dels principals
territoris productius de Catalunya i la Regió Metropolitana de Barcelona, i no solament no
acceptem com a inevitables les altes taxes d’atur, que afecta avui encara a més de 33.000
conciutadans, o l’extensió de la precarietat, sinó que volem construir des d’ara mateix un camí
de represa i contribuir així també a la represa del país.
En un àmbit de 273 Km2 ens trobem més de 515.000 habitants, dels quals 337.000
potencialment actius i 211.000 residents ocupats, una expressió de la nostra dimensió
i potencial, que es situa sempre per sobre del 10% de la RMB i prop del 7% de Catalunya.
Amb més de 15.000 centres de treball i 34.000 autònoms, l’àmbit té gairebé 200.000 llocs
de treball localitzats, una part rellevant dels quals en els més de 70 Polígons d’Activitat
Econòmica de l’àmbit (amb una superfície de més de 4.000 Ha.). El tremp productiu del
nostre territori recull la tradició industrial vallesana i les noves localitzacions industrials de les
darreries del segle passat, sense oblidar que aquest territori compta amb centres universitaris
i educatius de primer nivell i alguna de les infraestructures de recerca més importants de
Catalunya.
El pes de la indústria a l’àmbit supera en 10 punts la mitjana catalana. L’ocupació en la
indústria d’alt contingut tecnològic dobla la mitjana de la demarcació. Alhora és molt
significatiu que 87 dels 263 centres productius més importants i exportadors de la regió
metropolitana de Barcelona, és a dir, un de cada tres, estigui localitzat al nostre àmbit.
Un PIB conjunt de 13.500 milions d’euros el 2014 mostra la capacitat de generació de
riquesa que es localitza en aquest territori.
La tradició de cooperació entre les entitats locals i amb els agents socials del nostre
àmbit és coneguda arreu, i va ser en el seu moment referència per a les polítiques d’ocupació
i desenvolupament local. Ens reclamem hereus i continuadors d’aquelles experiències, en allò
que tingueren d’exitoses i també coneixedors de les dificultats que administracions locals tant
diferents en dimensió, característiques i composició política dels equips de govern, puguin
treballar plegats en favor de les persones, les empreses i el territori. Així, en els darrers anys
hem promogut projectes conjunts en l’àmbit de la Conca del Ripoll i en el de l’Eix de la Riera
de Caldes.
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Ens apleguem avui com a afirmació del que som i amb esperit obert de col·laboració, en
particular amb els nostres veïns comarcals i de regió. Volem emprendre un camí que es
fonamenta en una coherència territorial i socioeconòmica com l’exposada, que té una
dimensió i escala que pensem adequada per abordar els importants reptes col·lectius que
tenim endavant, i és alhora prou precisa com per permetre la comoditat i factibilitat de la
cooperació. Som també plenament conscients de la nostra diversitat, des de la capital
Sabadell i els municipis de la Conca del Ripoll fins la Riera de Caldes, passant per les ciutats
més properes a la conurbació de Barcelona. Tanmateix en veiem una font de riquesa i no de
dificultats a aquesta pluralitat.
Hores d’ara, els nostres municipis gestionen directament prop de 35 milions d’euros
anuals en accions de polítiques d’ocupació i suport als sectors productius, prop de 70
euros per habitant i any i més de 1.000 euros per aturat i any. Una part rellevant d’aquestes
actuacions són ordenades i finançades per les polítiques generals, particularment de la
Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.
És la nostra voluntat ser agents actius i decisius en el rumb del desenvolupament econòmic
del nostre àmbit i en la prestació de serveis ocupacionals i per a l’empresa, per tal de contribuir
a enfortir el futur del nostre àmbit. I Per tot això

DECLAREM

i)

Que en el marc del procés iniciat pel desplegament de la Llei 13/2015, d’ordenació del
sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, que preveu
l’establiment d’ESTRATÈGIES TERRITORIALS fruit d’un procés de concertació
d’actors liderats per l’administració local, volem esdevenir un àmbit i marc de referència
d’aquest procés a nivell de Catalunya

ii)

Que l’esmentada estratègia ha de fer front prioritàriament a uns reptes pel
desenvolupament econòmic i social, que al nostre territori es caracteritzen
particularment per:

a. El risc de cronificació en la desocupació, particularment per als grups de més
baixa qualificació i amb més durada acumulada d’atur, juntament amb una alta
rotació en el mercat de treball que dificulten les accions de millora de l’ocupabilitat
i l’acompanyament dels desocupats, i que mantenen com a col·lectius prioritaris a
atendre els joves, les dones i les persones més grans de 45 anys
b. L’acceleració del canvi en les qualificacions, que situen l’esforç en la
professionalització com una de les prioritats centrals de les empreses i institucions.
Això ha de permetre millorar la capacitat competitiva en entorns cada cop més
globals i una ocupació i itineraris professionals de qualitat.

c. La transformació productiva, particularment a la indústria, però no només, fruit
de l’aparició i extensió de canvis de caràcter tant estructural com el del model
energètic, la revolució de les tecnologies 4.0, l’economia circular, els models
col·laboratius i de l’economia social i solidària, que plantegen tots ells oportunitats
i riscos per a les empreses i l’activitat econòmica.
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d. La necessitat de refermar el nostre caràcter de motor productiu de Catalunya, i la
reclamació de les infraestructures territorials d’accessibilitat i connectivitat que
es mereix i reclama l’àmbit, que permetin compatibilitzar la realització de l’activitat
econòmica amb unes zones i serveis urbans de qualitat i la protecció del medi
natural, en un model de sostenibilitat bioregional.
iii)

Que l’estratègia que cal concertar ha de tenir, en el moment actual, uns principis i
prioritats que han de regir les nostres actuacions, les quals passen necessàriament
per:
a. Hem de bastir un sistema/xarxa que garanteixi atendre, orientar i qualificar les
persones en relació al seu itinerari professional i la seva situació en el mercat de
treball, que inclogui i integri serveis ocupacionals i formatius i una estreta relació
amb les empreses. Amb accions que s’ocupin amb singular dedicació a aquells
col·lectius amb més gran risc d’exclusió i als barris i municipis amb alta
concentració de problemes socials.
b. Hem de promoure l’emprenedoria i el suport a les empreses, en particular
l’aplicació de les tecnologies 4.0 i l’enfortiment de l’ecosistema innovador que ha
de permetre millorar les cadenes de valor on intervenen, possibilitant al temps el
desenvolupament de models d’innovació social i d’economia social i solidària en el
nostre àmbit.

c. Hem d’assolir un territori de qualitat i sostenible, motor productiu de Catalunya,
que millori les condicions del seu sòl i sostre per activitat fent-lo encara més
atractiu, incorporant l’estalvi, l’eficiència i la descarbonització energètica, la millora
de la connectivitat i uns sistemes de mobilitat basats en el transport públic eficaç
per la mobilitat obligada.

ENS ADRECEM

1. A tots els actors socials i econòmics del territori, particularment les organitzacions
empresarials i sindicals, les entitats econòmiques i educatives, les entitats socials i no
lucratives, a aplegar-se i concertar -en el marc dels reptes comuns assenyalats- una
Estratègia Territorial d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic de la Conca del
Ripoll i la Riera de Caldes, que respongui les necessitats concretes del territori i permeti
guanyar en innovació, eficàcia i eficiència la utilització dels recursos públics que s’hi
destinin.
2. Al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), per assolir una nova relació de més implicació,
compromís i capacitat real de decisió, en el marc d’allò que es preveu en la Llei 13/2015,
que permeti treballar plegats en els interessos compartits per ambdues parts, pel futur de
l’ocupació i el desenvolupament econòmic del país.

5 d’Abril de 2017
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