
CCOO nos felicitamos que el Pacto + Industria - formado por 

los sindicatos, patronales y universidades - que nació el 2013 
para defender un nuevo modelo productivo basado en la 
articulación de políticas industriales y económicas que gene-
raran ocupación y estructura productiva de calidad, haya 
acontecido finalmente en un Pacto Nacional para la Industria 
(PNI). 
 
Las cuatro comarcas que representamos, se enmarcan en un 

presente y un futuro donde la industria juega un papel cen-
tral en la composición de su estructura económica y tejido 
productivo y, por extensión en el bienestar y cohesión social. 
 
Del conjunto de 1.844 millones de euros que hasta el año 
2020 (inversión para poner en marcha las 116 medidas que 
constan al PNI), las CCOO del Baix Llobregat, Alt Penedès, 
Anoia y Garraf pensamos que abre una gran oportunidad 
para traducir en proyectos e inversiones concretas y viables 
algunas de las propuestas y muchas ideas que tenemos para 
aportar a nuestras comarcas en materia de: 
 

Creación de ocupación industrial y de calidad. 

 

Dimensionar las pymes para hacerlas más competitivas 

porque actúen como tractores de la economía. 
 

Industria 4.0 y digitalización. 

 

Formas estables de gobernanza y gestión de los polígonos 

industriales con participación de agentes municipales, 
económicos y sociales. 

 

Capacitación de personas trabajadoras, a través de forma-

ción de calidad y calificación profesional adaptada a nece-

sidades concretas. 
 

 Infraestructuras que permitan aumentar la productividad 

industrial vertebradas territorialmente favorecedoras de 
inversiones. 

 

Mejorar la eficiencia y el ahorro para reducir costes 

energéticos de la industriales. 
 

La apuesta por una economía verde y circular, que ahorre 

recursos, transforme el modelo energético y de movilidad 
e impulse nuevos sectores de actividad productiva, innova-
dores y competitivos.  Cornellà  de Llobregat, 23 de novembre de 2017 

https://www.ccoo.cat/bllapag/  

@ccoo_bll_apag  

@ccoo.baixllobregat 

@ccoo_bll_apag  

#PNIbaixllobregatCCOO  



 

 

12 hores  

Treball en Grups. Construcció de propostes i 
reivindicacions de CCOO en:   

Indústria 4.0 i energia  

Digitalització i canvis al mercat amb l’apa indústria 4.0.  

Eficiència i estalvi energètic i Mobilitat 

 

Polígons industrials   

Modernització i governança d’espais industrials i logís-
tics 

Vertebració del territori 

 

Formació i infraestructures  

Formació professional, reciclatge i orientació davant els 
canvis 

Prestació de serveis avançats  i Infraestructures  

 

Residus i economia circular  

Estalvi de recursos i posada en valor dels residus 

Nous sectors activitat amb innovació 

 

13 hores   

Conclusions en plenari grups de treball 

 

13.30 hores   

Finalització de la jornada 

 
 

9.30 hores  

Benvinguda, presentació i objectius de la jornada a 
càrrec d’Antònia Lozano Responsable de negociació 

col·lectiva i del sector del metall de la Federació Indús-

tria del Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf. 

 

9.40 hores  

Detall de Continguts, reptes i possibilitats del PNI a 

Catalunya, a càrrec de Salvador Clarós, responsable 

de polítiques sectorials, Secretaria de Polítiques sectori-
als i sostenibilitat de CCOO de Catalunya i Carles Ri-

vera, Coordinador General del Pacte Industrial de l’Àr-
ea Metropolitana de Barcelona.  

 

10.30 hores   

Mesures al territori. Necessitats, demandes i ur-
gències al Baix Llobregat des del punt de vista 

dels agents socials i econòmics.  

Torn de paraules amb les intervencions de: 

Josep M. Romero, secretari general CCOO del BLLAPAG 

Josep Perpinyà, president del Consell Comarcal Baix 
Llobregat 

Carlos de Pablo, secretari comarcal UGT Baix Llobregat 

Ramon Pons, president de PIMEC Baix Llobregat – L’-
Hospitalet 

Manuel Rosillo, president AEBALL – UPMBALL Baix 

Llobregat – L’Hospitalet 

 

11.30 hores   

Pausa - cafè 

Estructura Jornada:  

 
CCOO ens felicitem que el Pacte + Indústria - format 

pels sindicats, patronals i universitats - que va néixer el 
2013 per defensar un nou model productiu basat en 

l’articulació de polítiques industrials i econòmiques que 
generessin ocupació i estructura productiva de qualitat, 

hagi esdevingut finalment en un Pacte Nacional per a 

la Indústria (PNI). 

Les quatre comarques que representem, s’emmarquen 

en un present i un futur on la indústria juga un paper 
central en la composició de la seva estructura econòmi-

ca i teixit productiu i, per extensió en el benestar i co-
hesió social. 

Del conjunt de 1.844 milions d’euros que fins l’any 

2020, inversió per posar en marxa les 116 mesures que 
consten al PNI, les CCOO del Baix Llobregat, Alt Pene-

dès, Anoia i Garraf pensem que obre una gran oportu-
nitat per traduir en projectes i inversions concretes i 

viables algunes de les propostes i moltes idees que 

tenim per aportar a les nostres comarques en matèria 
de: 

Creació d’ocupació industrial i de qualitat.  

Dimensionar les pimes per fer-les més competitives 

perquè actuïn com a tractores de l’economia. 

Indústria 4.0 i digitalització. 

Formes estables de governança i gestió dels polí-

gons industrials amb participació d’agents munici-
pals, econòmics i socials. 

Capacitació de persones treballadores, a través de 

formació de qualitat i qualificació professional adap-

tada a necessitats concretes.   

Infraestructures que permetin augmentar la produc-

tivitat industrial vertebrades territorialment afavori-

dores d’inversions. 

Millorar l’eficiència i l’estalvi per reduir costos ener-

gètics de la industrials. 

L’aposta per una economia verda i circular, que  

estalviï recursos, transformi el model energètic i de 

mobilitat i impulsi nous sectors d’activitat producti-
va, innovadors i competitius.  


