ACORD TERRITORIAL PER A LA
REACTIVACIÓ ECONÒMICA I
L’OCUPACIÓ
compromís de cooperació dels ajuntaments del Montsià,
empreses i comunitat educativa

El Montsià és la comarca més meridional de Catalunya, té una població
de 69.613 habitants i és considerada una zona rural. Les
característiques pròpies dels dotze pobles que la conformen fa que es
puguin diferenciar dos eixos principals; l’eix costa litoral - delta de
l’Ebre i l’eix de la Plana - Ports. Tot i que l’economia i el treball
s’esdevenen en el territori més enllà d’un municipi, aquestes dos
realitats divergents han dificultat històricament un plantejament comú
de les polítiques de desenvolupament comarcal.
El Montsià ha estat un dels territoris més castigats per la crisi
econòmica. La seva duresa ha afectat les nostres famílies i els indicadors
socioeconòmics així ho demostren:
Una caiguda del PIB del 12,75% en el període 2007-2013 enfront el
4,92% de la mitjana catalana
Un PIB per capita de 18.100 € enfront els 27.700 € de mitjana.
Amb un 20,81% de taxa de desocupats és la segona pitjor taxa de
Catalunya.
El 30% de les persones aturades són de llarga durada, dels quals el
75% són majors de 45 anys.
Al voltant del 20% de les persones desocupades són joves (de 16 a
34 anys).
El 89% de les persones aturades només té els estudis obligatoris.
Alhora, preocupa la cronificació d’aquesta situació i els efectes que pot
comportar per al territori. Uns efectes que comencen a ser visibles amb
una pèrdua de població els darrers anys, principalment situada en edats
compreses entre els 20 i 39 anys. Aquesta pèrdua humana afecta la
pèrdua de talent, l’envelliment de la població, i la riquesa social i
econòmica actual i futura.
Aquest escenari ens transporta a una percepció, tant interna com
externa, de manca de dinamisme econòmic i d’atractiu territorial que
preveu un futur poc encoratjador per a la comarca.

La gravetat de la situació fa del tot necessari construir una estratègia
territorial innovadora en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament
econòmic, basada en la cooperació dels actors públics, privats i
comunitat educativa.
Aquest Acord ens ha de permetre impulsar estratègies de
desenvolupament econòmic i social que millorin les condicions de vida
dels nostres ciutadans, i que afavoreixin la formació i l’ocupació de
qualitat, per tal d’aconseguir la reactivació socioeconòmica del territori.
Aquest nou marc de cooperació entre les institucions, empreses i la
comunitat educativa, s’ha de veure legitimat per la ciutadania i, per
aquest motiu, creiem oportú iniciar un procés de participació ciutadana
que ha de permetre diagnosticar, planificar i consensuar entre totes i
tots l’horitzó de les polítiques de desenvolupament socioeconòmic i
d’ocupació del Montsià.
Una nova governança del desenvolupament econòmic local
El nou escenari basat en la cooperació no es pot gestionar amb el vell
paradigma; per aquest motiu, és necessari replantejar-se el model de
governança del desenvolupament local del Montsià. “Si volem resultats
diferents no podem fer sempre el mateix”.
La concertació territorial s’estructurarà a partir de la participació
directa, la co-responsabilitat en la presa de decisió i el seguiment de les
accions per part dels sectors públics, privats i ciutadania. Un nou
model de governança que progressivament es va adoptant en diferents
territoris i que s’alinea amb les recomanacions de la Unió Europea
La nova Llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya (Llei 13/2015, del 9 de juliol) en el prèambul
posa de manifest “l’avanç indubtable dels territoris en la creació de
nous instruments per a coordinar-se, relacionar-se i gestionar polítiques
d’ocupació en funció de les pròpies necessitats” i posa èmfasi en aquest

apartat en el nou concepte de governança amb què “es vol aconseguir
la interacció entre tres actors: les administracions, la societat civil i el
sector privat” i continua dient: “La governança és, doncs, una nova
forma de govern dinàmic, reticulat o en xarxa, amb procediments més
cooperatius, més exigència en la participació i més eficiència en la
combinació dels elements públics, privats i socials”.
L’article 15 de la Llei dibuixa el concepte de concertació territorial. En
el seu apartat segon anomena que “l’àmbit territorial de referència per a
la concertació territorial és la comarca” i en els apartats següents posa
de relleu la importància de la participació dels agents públics i privats
territorials en la definició de les estratègies territorials que fomentin
l’ocupació i el desenvolupament econòmic.
D’aquesta manera, la nova governança que naix d’aquest Acord
territorial per a la reactivació econòmica i l’ocupació del Montsià és
totalment innovadora al territori i es basa en els principis de:
concertació, participació i consens.
Montsià Actiu, l’embrió d’una agència de desenvolupament econòmic
local territorial
Montsià Actiu és un projecte que naix en el marc del Projecte “Treball
a les 7 comarques” del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que
compta amb la implicació de totes les entitats locals de la comarca i
amb l’adhesió de més de 50 entitats socials i econòmiques.
L’experiència adquirida i l’expertesa tècnica ha fet que avui dia
puguem disposar d’una xarxa tècnica de treball professionalitzat que
executa accions en tres àmbits concrets a tot el Montsià:
El suport a les persones desocupades
El suport al teixit productiu
L’organització i planificació del desenvolupament local

En l’àmbit del suport a les persones desocupades s’ha articulat el
dispositiu ACTIVA’T, que vetlla per l’equilibri territorial, la igualtat
d’oportunitats i la cohesió social, amb resultats altament satisfactoris.
Anualment el dispositiu acompanya en la inserció laboral a més de 200
persones.
Des de la millora del teixit productiu és d’on naixen les noves
oportunitats laborals. Per això, en l’àmbit del suport a l’empresa es
disposa d’una cartera de serveis de qualitat que dóna resposta a les
necessitats de més de 150 empreses cada any. Una relació que ha
permès la generació d’espais de confiança i de cooperació públic –
privat.
Els actors que impulsen l’Acord
Les institucions públiques són els ajuntaments dels municipis
d’Amposta, Alcanar, Freginals, la Galera, Godall, Masdenverge, Mas de
Barberans, la Sénia, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja,
Santa Bàrbara, Ulldecona, l’Entitat Municipal Descentralitzada dels
Muntells i el Consell Comarcal del Montsià.
Les organitzacions empresarials i empreses representades en Càmara
Arrossera del Montsià, el Col·lectiu d’Empresaris del Moble de la Sénia
i Estellé Parquet, SL.
La comunitat educativa, que és un actor clau, amb la inclusió i
participació de l’Institut Montsià.
ACORDS
Els signants de l’Acord es comprometen a impulsar estratègies de
desenvolupament econòmic i social que millorin les condicions de
vida dels nostres ciutadans, i afavoreixin la formació i l’ocupació de
qualitat per aconseguir la reactivació socioeconòmica del territori.

Els signants de l’Acord es comprometen a facilitar un nou marc de
cooperació entre les institucions, el teixit productiu i la comunitat
educativa, i l’impuls d’un procés de participació ciutadana que
permeti diagnosticar, planificar i consensuar l’horitzó de les
polítiques de desenvolupament socioeconòmic i d’ocupació del
Montsià.
Els signants de l’Acord es comprometen a vetllar pel
desenvolupament de les estratègies de desenvolupament econòmic i
social mitjançant la creació de la Taula de Concertació Territorial
formada per les institucions, empreses i la comunitat educativa.
Els signants de l’Acord reconeixen el treball implementat en el
marc del projecte Montsià Actiu. Les entitats locals responsables
posen a disposició d’aquest Acord la seva xarxa de treball perquè
actuï com a oficina tècnica.
Els signants es comprometen a treballar per donar a conèixer
aquest Acord i la seva voluntat oberta a altres entitats locals, centres
educatius i empreses del territori.
Tots els compromisos que adquireixen els actors es basen en
l’altruisme i la generositat de tothom, pensant en l’interès del territori i
la seva gent. I tot això ens porta a treballar per al bé comú.
Montsià, 16 de març de 2016
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