DECLARACIÓ DELS ALCALDES DE GRANOLLERS I MOLLET DEL VALLÈS
PER A L’IMPULS DE L’ECONOMIA DEL VALLÈS ORIENTAL

Els alcaldes de Granollers i Mollet del Vallès davant l’actual crisi econòmica i, de forma
responsable i conseqüent al fet que més del 30 % de la ciutadania dels 43 municipis que
conformen la comarca del Vallès Oriental viuen en una de les dues ciutats, tenen la voluntat
conjunta de posar en valor, contactar e interconnectar el sector públic, privat i associatiu per a
proposar-los treballar plegats per a l’impuls de l’economia del Vallès Oriental, tenint a més
present que Catalunya és el motor econòmic d’Espanya.

En aquest sentit, i amb el mateix criteri, Granollers i Mollet del Vallès formen part d’altres
projectes estratègics de desenvolupament de l’economia, són municipis de la B-30 i ciutats de
l’arc metropolità.

Malgrat la crisi que ens afecta, Catalunya i el Vallès Oriental disposa avui d’empreses
innovadores i també exportadores en una colla de sectors industrials capdavanters: el
farmacèutic, l’agroalimentari, el químic, entre d’altres. Entenem que avui la recuperació de
l’economia i la sortida de la crisi passa en gran mesura per la recuperació de la indústria i per
empreses que impulsin la innovació com a factor de competitivitat.

El desenvolupament econòmic del Vallès Oriental depèn també en bona part dels projectes
relacionats amb les infraestructures de transport i comunicacions, amb la qualitat urbana i
ambiental, però, també fonamentalment, de la capacitat d’innovació i de la qualitat del capital
humà. Cal, per tant, idear estratègies per impulsar la formació i la innovació, i dedicar una
atenció preferent a alguns sectors amb una gran capacitat d’innovació i de creixement futur,

com el vinculat a la salut, l’agroalimentari, l’audiovisual, o el motor, sense deixar de potenciar i
de modernitzar el comerç de proximitat i el teixit industrial diversificat.

L’adequada ordenació del territori és garantia avui de competitivitat però també de qualitat de
vida. Conscients que diàriament ciutadans i ciutadanes de tots els municipis i de les comarques
metropolitanes es desplacen a treballar a empreses (indústries, comerços i serveis) ubicades a
altres municipis, volem evitar la dispersió de la urbanització sobre el territori i fomentar el
desenvolupament urbà de qualitat, potenciar l’activitat econòmica, preservar el patrimoni
natural i agrari del paisatge, potenciar l’ús del transport públic i racionalitzar les
infraestructures de comunicació.

Els plans directors urbanístics que preveu el Pla territorial metropolità de Barcelona, han de
ser, sens dubte, una eina estratègica en aquesta direcció.

Per potenciar i modernitzar l’economia del Vallès Oriental, a més de la millora de les
infraestructures, cal impulsar estratègies de tipus sectorial i transversal, que millorin la
competitivitat de les empreses i el seu capital humà. Opinem que cal definir estratègies
adreçades a reforçar la competitivitat empresarial i de la indústria, a impulsar els sectors
econòmics emergents i a millorar l’atractivitat del comerç i el turisme.

Per últim, sent observadors actius del paper que el món financer i les entitats bancàries tenen
sobre el manteniment, consolidació, ampliació o tancament de les empreses com a
conseqüència de la situació específica del sector bancari.

Es proposen les línies d’actuació següents:
1. Treballar de manera conjunta i coordinada amb els diferents nivells de
l’administració pública, començant en primer lloc per la resta
d’ajuntaments de la comarca i altres ens locals de caràcter supramunicipal,
i, en especial, el govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, per
reforçar la posició competitiva del Vallès Oriental pel que fa a les
polítiques industrials, de recerca i de promoció econòmica.

2. Treballar de forma directa amb els alcaldes, l’empresariat i el món sindical,
en la definició dels criteris, els plans d’actuació i la identificació de les
oportunitats per a la reactivació de l’economia del territori que ens
permeti alhora la consolidació de l’estructura econòmica del Vallès
Oriental i l’atracció de nous negocis i inversions al territori.

3. Potenciar la creació de noves empreses a través d’assessorament i
orientació als emprenedors, així com tenir una bona oferta formativa per
tal que els nous emprenedors siguin capaços de gestionar i promocionar el
seu nou negoci i assegurar-ne l’èxit.

4. Desenvolupar un bon ventall d’oferta formativa, professionalitzadora, de
reciclatge i sobre noves tecnologies, per tal de preparar i millorar la
qualificació de la ciutadania del municipi perquè estigui més preparada per
a la inserció laboral. Treballar sobre les seves habilitats d’aprenentatge i
socials, potenciant així el seu desenvolupament laboral i social.

5. Posar a l’abast de la resta d’ajuntaments del territori els serveis i les
estructures de gestió de què disposem les dues ciutats per tal d’enfortir el
treball compartit i potenciar el desenvolupament econòmic del territori
amb l’objectiu d’aprofitar el que ja existeix i avançar en la recerca de
sinergies.

6. Integrar dins els mateixos criteris d’actuació tots els sectors econòmics del
Vallès Oriental, des dels pagesos i ramaders, la indústria, els serveis i el
quart sector emergent, centrat en la innovació i la recerca. Cal fer una
aposta per posar en relació les empreses de capital autòcton, pel seu
compromís natural amb el desenvolupament del país, i les multinacionals,
tot entenent que, en una economia globalitzada, l’externalització de la
presa de decisions o del capitals, porta implícit que una part important del
procés productiu i dels actius de l’empresa són sempre endògens a la
planta productiva: directius, treballadors, empresa... i de la ciutat on viuen
i treballen ells i les seves famílies.

7. Sensibilitzar, en la mesura de les nostres possibilitats, el sector financer de
la necessitat de donar suport, mitjançant el crèdit, a la creació de noves
empreses i a la consolidació i ampliació de les inversions a les existents.
8. Reconèixer i cooperar amb tots els agents claus en el desenvolupament de
l’economia i els seus representats: associacions d’empresaris i
d’autònoms, sindicats, i altres interlocutors socials.

9. Aprofitar les oportunitats que ens donen els nostres territoris, continuant
potenciant models de desenvolupament sostenible a partir d’una
estructura econòmica diversificada, d’acord amb les previsions dels
respectius instruments de planificació urbanística. Aquestes eines ens
permeten potenciar l’activitat econòmica des del sòl no urbanitzable fins al
sòl urbà, sense oblidar les perspectives dels sectors pendents de
desenvolupar, al ser susceptibles d’encabir el necessari equilibri entre els
diferents sectors: indústria, comerç, serveis i primari i terciari associat,
posant a l’abast sòl suficient per a l’atracció de nous negocis.

10. Som la porta nord de la Regió Metropolitana de Barcelona. Volem posar en
valor la visió que des del planejament territorial metropolità es confereix
als nostres municipis, en tant que nous punts de centralitat, molt propers a
Barcelona, capital de Catalunya, considerada la ciutat amb més bona
qualitat de vida d’Europa per als treballadors i treballadores i, a més, una
zona del territori amb una potent xarxa de infraestructures de
comunicació (viària i ferroviària) –que creiem que encara cal millorar– al
ser el punt d’intersecció entre les infraestructures que des d’Europa
arriben a l’entorn metropolità i les que van al llevant valencià o a l’interior
de la península i viceversa.
També en aquest sentit proposem potenciar l’eix de la C-17, com una de
les vies estructurants del territori.

Volem manifestar que l’economia no pot basar-se en una reducció permanent de la despesa,
ben al contrari, hem de dinamitzar tots els recursos disponibles, tots els elements diferencials
i els agents econòmics del territori per a la seva reactivació.

Considerem que més enllà del creixement del PIB, i sense oblidar que és un pilar base per a
l’anàlisi de la situació econòmica real, s’ha d’actuar amb altres criteris i indicadors de benestar
social: integració, corresponsabilitat i qualitat de vida de les persones i del territori i que, en
aquest sentit, s’ha de transmetre al conjunt de la ciutadania un discurs i uns valors en una
doble vessant. Per una banda, que hi ha futur econòmic i de vida al país i les ciutats on viuen i,
per altra, que és necessària la seva força i vitalitat per assegurar i fer realitat aquest futur.

Iniciem aquest procés de diàleg i compromís conjunt, en una doble línia. Per una banda
demanant la implicació dels actors claus del territori per a la creació d’una plataforma
pública/privada/associativa per a la reactivació de l’economia (Agència de Desenvolupament
Econòmic) i, per l’altra, posant en valor el projecte d’intencions de la C-17, tot reafirmant el
nostre compromís actiu amb els municipis de l’arc metropolità i els de la B-30, entenent que

formar part de de l’AP 7 (eix del mediterrani) i de la connexió amb comarques de la Catalunya
interior (C-17), són dos actius molt importants de la matriu territorial pròpia de les nostres
ciutats: connectivitat, economia i qualitat de vida.
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