
13.-MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-MES, PDeCAT-
DEMÒCRATES i PSC PER A LA CREACIÓ I CONSTITUCIÓ DEL CONSELL
ECONÒMIC I SOCIAL DE SANT CUGAT 

1.  ATESA  la  necessitat  de  modernitzar,  consolidar  i  millorar  les  zones  de
polígons industrials i l’oportunitat que suposa la possibilitat de ser susceptibles
a incorporació pressupostària i d’inversió metropolitana. 

2.  ATÈS que  el  treball  conjunt  entre  el  govern  local,  els  grups  municipals,
l’Associació  d’empresaris  de  Sant  Cugat,  els  representants  designats  pels
diferents  parcs  empresarials  de  la  ciutat,  i  la  representació  dels  sindicats
majoritaris pot generar sinèrgies positives i necessàries per abordar la millora
dels polígons industrials des de totes les perspectives implicades. 

3. ATÈS que la senyalització dels parcs empresarials requereix d’una adaptació
per tal de millorar-ne la seva utilitat real.  

4.  ATÈS  que  la  mobilitat  i  l’aparcament  són  de  les  preocupacions  més
rellevants de la ciutadania santcugatenca, tal i com s’ha plasmat reiteradament
a les diferents onades de l’Observatori Sociològic al llarg dels anys. Així mateix,
el volum de cotxes i camions en activitat industrial exigeix d’una regulació molt
precisa.

5.  ATÈS que ja estan funcionant de manera regular diferents grups de treball
específics als Parcs Empresarials, amb representació d’empreses, patronals,
sindicats i Ajuntament
6. ATESA la necessitat de suport de les empreses locals en una economia
globalitzada  i,  per  tant  cruament  competitiva,  tot  i  la  significativa  quantia
econòmica i generació de riquesa i treball que generen.

Per tot això, es proposa que el Ple Municipal de Sant Cugat del Vallès
acordi:

PRIMER.- Constituir abans del gener de 2109, el Consell Econòmic i Social de
Sant  Cugat  perquè  treballi  en  un  Pla  Director  per  a  la  modernització,
consolidació, impuls i dotació pressupostària interanual del sector econòmic.

Aquest Pla recollirà, entre d’altres: 
- Projectes de millora dels Parcs d’Activitat Econòmica  
- Revisió de la senyalètica al municipi
- Estudis de mobilitat i aparcament en els espais d’incidència empresarial

SEGON.-  Manifestar  la  importància  d’aquesta  línia  de  treball,  atesa  la
significativa quantia econòmica i generació de riquesa i treball que generen les
empreses locals.



TERCER.- Traslladar aquests acords a la l’associació Sant Cugat Empresarial,
PIMEC, al CIT i als sindicats amb representació al municipi.

Sant Cugat del Vallès, 12 de juny de 2018


