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El foment de la indústria i l’ocupació
afavoreix l’equilibri territorial
Redacció

L’activitat industrial a Catalunya es troba molt concentrada a l’àrea metropolitana de Barcelona,
com a resultat lògic del fet que també agrupa un percentatge molt alt de la seva població. Per això,
una de les prioritats de la Diputació de Barcelona, institució que abasta dotze comarques diferents
de la demarcació provincial, és ajudar a redistribuir territorialment les possibilitats de creació
de llocs de treball mitjançant la indústria. Això es fa, bàsicament, enfortint la capacitat dels
ajuntaments per a dur a terme tasques de promoció de l’ocupació i de generació de riquesa.
Recordem que les diputacions són òrgans de l’administració local que tenen com a missió
fonamental donar suport tècnic, econòmic i tecnològic als ajuntaments perquè puguin prestar
serveis locals de qualitat de manera més homogènia a tot el territori, tot respectant-ne l’autonomia
local i potenciant-ne el treball en xarxa.

Per fer aquesta tasca de distribució territorial de la riquesa, la Diputació de Barcelona ha treballat
en aquest mandat que ara s’acaba en un conjunt de tretze projectes estratègics, ideats per
connectar amb les persones, l’eficiència, la sostenibilitat i la tecnologia. Ha potenciat la
qualitat i l’impacte dels Plans locals d’ocupació, destinant-hi més de 110 milions d’euros, i ha posat
els recursos al servei de l’ocupació dels col·lectius més vulnerables.

També cal destacar l’aposta per transformar els polígons industrials de la demarcació, per fer
créixer les empreses que s’hi ubiquen i crear nous llocs de treball, aconseguint, de retruc,
incrementar el PIB industrial català. Aquest pla, dotat amb 30 milions d’euros, ha permès
finançar inversions de gran impacte als polígons d’activitat econòmica de la demarcació. El
diagnòstic que va propiciar aquest pla concloia que n’hi ha molts, de polígons a la demarcació de
Bárcelona, són petits i estan força buits. També n’hi ha alguns que estan obsolets, perquè es van
crear fa moltes dècades, i tenen dèficits infrastructurals importants, o bé tenen una gestió pública
deficient.

L’objectiu del Pla de Modernització de Polígons era incrementar la qualitat d’aquests a través del
finançament d’inversions d’alt impacte que permetessin incrementar la competitivitat de les
empreses que hi estan implantades i en aquest sentit, afavorir el creixement empresarial, atreure
noves oportunitats de negoci i generar ocupació de qualitat. D’una banda, es pretenia donar suport
als plans integrals, és a dir, es tractava d’intervencions d’alt impacte amb l’objectiu de “transformar
un teixit territorial conformat normalment per polígons urbanístics amb una continuïtat entre sí,
actual o tendencial, i amb una dimensió suficient perquè les diferents empreses i polígons que el
conformen puguin desenvolupar iniciatives conjuntes”. I una segona línia, era per a projectes
específics, és a dir, “intervencions puntuals en diversos polígons urbanístics d’un municipi”, ja siguin
separats entre ells o amb continuitat física.

Les intervencions han estat en camps tan diversos com per exemple, la instal·lació de fibra òptica, la
millora o implantació de sistemes de videovigilància, la renovació de les xarxes energètiques (gas,
aigua, enllumenat públic…), la senyalització viària o la renovació de la imatge de marca o la
senyalística del polígon. El cofinançament per part dels ens locals propietaris dels polígons es va
fixar en un mínim del 15% de la inversió total.
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