DECLARACIÓ PER L’IMPULS DE LA CONCERTACIÓ TERRITORIAL AL
CAMP DE TARRAGONA
Declaració de la Cessetània
Alcover, Convent de les Arts, 6 de juliol de 2017

Els alcaldes i regidors dels municipis de Reus, Tarragona, Valls, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i el president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà manifestem:
Que els municipis i la comarca signants subscrivim de manera conjunta aquesta declaració per la concertació d’estratègies territorials per al foment de l’ocupació i el desenvolupament local.
Compartim la voluntat d’impulsar projectes sostenibles i generadors d´ocupació de qualitat, amb la premissa del màxim consens possible per evitar la repetició de models econòmics pretèrits a la recent recessió.
Busquem participar en processos de millora contínua de la col·laboració pública i privada incorporant-hi el
teixit socioeconòmic i els agents públics i privats, per augmentar la competitivitat i afavorir l´emprenedoria
endògena i la fixació del talent, present i futur, resident al territori.
Els darrers anys s’han evidenciat processos de diversificació, concentrats en sectors com el químic, l’agroalimentari, el turístic, el metal·lúrgic i l’energètic. Aquests sectors han estat els que han suportat millor la
recessió en termes d´ocupació, encara que depenen de la recuperació de la demanda interna.
Som un territori amb una important diversitat de sectors econòmics. Aquest fet és una fortalesa en si mateix
però requereix una aposta contínua, tant pública com privada, per avançar i garantir un desenvolupament
en unes condicions que afavoreixin òptimament la competitivitat en un context global.
Hem estat observadors directes de la transformació per la recessió i per la falta de competitivitat del sector
agrari, la indústria i els serveis, i de com això ha afectat la forma de vida a les nostres comarques, del
desenvolupament futur de les quals volem ser agents actius. Actualment, tenim 37.347 persones aturades,
amb un atur registrat del 14,05 %, quan la mitjana de Catalunya és del 12,69 %. Un atur moltes vegades
de llarga durada que porta a desigualtats i situacions d’exclusió social.
Som una població de 611.444 habitants que necessitem respirar optimisme, amb més de 19.604 empreses
i 38.616 autònoms amb molts reptes de futur.
Volem esdevenir un model de referència per a les polítiques d’ocupació i desenvolupament local. Com a
agents de desenvolupament del territori, apostem per participar-hi activament i motivar-ne futures transformacions econòmiques cohesionant-lo, millorant la qualitat de vida i el benestar de les persones i reclamant
amb resultats quantificables més sensibilitat envers aquestes terres.
És per tot això que
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DECLAREM
1. Que volem esdevenir agents de concertació territorial 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 d’ocupació i desenvolupament local per:
-

Reduir les actuals taxes d’atur i l’excessiva temporalitat del mercat de treball.
Activar la demanda interna autogeneradora de nova ocupació.
Impulsar l´actual estructura empresarial incorporant-hi el capital humà del territori.
Identificar i promoure nous perfils professionals.
Millorar les competències professionals de la població ocupada.
Afavorir la inserció laboral de les persones desocupades mitjançant la qualificació professional.
Impulsar projectes de màrqueting territorial fomentant la projecció del territori.

2. Que l’estratègia que cal concertar ha de tenir com a voluntat conjunta:
-

Crear un territori sostenible i de qualitat.
Crear espais idonis per al naixement de noves iniciatives emprenedores.
Afavorir les condicions suficients i necessàries per retenir el talent de les persones al nostre territori, i
ser capaços de captar talent nouvingut.
Consolidar una xarxa del sector públic i privat integrant tots els serveis ocupacionals, formatius, de
desenvolupament i empresarials de totes les comarques.
Treballar per la qualitat de vida i el benestar de tothom, establint accions molt concretes per a les
persones amb més risc d’exclusió social.
Combinar les particularitats i els espais de concertació de cada territori amb el desenvolupament
conjunt del sud de Catalunya.

INSTEM
1. Tots els actors socials i econòmics dels territoris del Camp de Tarragona, particularment les organitzacions empresarials i sindicals, les entitats econòmiques i educatives i les entitats socials i sense afany
de lucre, a coordinar-se i concertar -en el marc dels reptes comuns assenyalats i de les particularitats
existents- estratègies territorials d’ocupació i desenvolupament econòmic que responguin a les necessitats
concretes del territori i permetin guanyar en innovació, eficàcia i eficiència en la utilització dels recursos
públics que s’hi destinin.
2. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) perquè assoleixi una nova relació de més implicació, compromís i capacitat real de decisió, en el marc del que preveu 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.
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Signatures

Carles Pellicer Punyed
Alcade de Reus

Daniel Rubio Angosto
Regidor de Medi Ambient, Ocupació
i Recursos Humans

Josep Fèlix Ballesteros
Alcalde de Tarragona

Francesc Roca i Rosell
Conseller delegat d’Educació,
Ocupació i Desenvolupament local

Albert Batet i Canadell
Alcalde de Valls

Joan Carles Solé i Estil·les
Tinent d’Alcalde, Regidor d’Empresa
i Ocupació

Alfons Garcia i Rodríguez
Alcalde de Vandellòs i Hospitalet de l’Infant

Francesc Benet Ribé
President del Consell Comarcal
de la Conca de Barberà

-3-

