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Ripoll 

Moderador
Notas de la presentación
Gràcies per convidar-nosComençarem per una ubicació ja que hi ha característiques administratives que ens fan molt singulars



Moderador
Notas de la presentación
�Dividit en 2 comarques i més en dues províncies. Ocupant cadascuna d'elles respecte a la seva província un punt allunyat dels centres de decisió. 



• 4800 habitants 
• Alt nivell patrimonial 
• Muntanya de Sal 
• Castell 
• Nucli medieval 
• Zona rural disgregada 
• Polígon industrial 
• Actors econòmics 

estructurats 

CARDONA 

Moderador
Notas de la presentación
�És molt important senyalar la característica dels 2 municipis de tenir actors econòmics estructurats: Existència d'associacions d'empresaris, associacions de comerciants i l'hostaleria més o menys agrupada (col·lectiu de cuina 1714 a Cardona i gremi d'hosteleria en Solsona) 



• 9000 habitants 
• Castell 
• Nucli medieval 
• Zona rural disgregada 
• Polígons industrials 
• Actores econòmics 

estructurats 
• Patrimoni cultural 

SOLSONA 



 Reptes similars 
• Dinàmica poblacional regressiva 
• 2 grans fonts d’ocupació truncades (mineria de 

Cardona i una empresa de tauler de fusta a 
Solsona) 

• En general empreses petites, de capital local 
• Nuclis antics que cal revitalitzar 
• Tancament  de comerços als nuclis antics 
• Recursos turístics que cal convertir en producte 

 
 



 2013: Necessitat de coordinar els esforços en 
desenvolupament local, per una banda des 

dels Ajuntaments i també des de les 
associacions empresarials 

 
 

El repte d’una nova governança 

Moderador
Notas de la presentación
�Tot i les similituds i els problemes comuns les dues ciutats havien estat bàsicament donant-se l'esquena i es veien més com a rivals que com a aliades. L'any 20XX s'inicia la col·laboració en matèria de residus i es crea un consorci que és avortat per la ARSAL. La crisi o potser la necessitat de crear nous models porta als empresaris de les dues localitats a començar a forjar entre ells una aliança per millorar la seva competitivitat. Els ajuntaments veuen també la necessitat i es comença a treballar en una nova governança per poder planificar, programar i executar accions de desenvolupament econòmic local 



 
    Paral·lelament ambdues ciutats s’havien 

desenvolupats processos de planificació 
estratègica participada (coincidents en gran 
mesura) 

Pla 
estratègic 

de Cardona 
Pla estratègic 

de Solsona 

 
 
ESTRATÈGIES COMUNS 
Crear ocupació 
Revitalitzar nuclis històrics 
Turisme basat en recursos endògens 
Suport a les empreses 
Dinamització comercial 
 

Moderador
Notas de la presentación
�L'agència / o el pacte de territori no crea res de nou, es recolza en els plans estratègics previs. Sens dubte és una INNOVACIÓ SOCIAL 



Conclusió: “Ens cal una nova manera de fer 
les coses” 

 “Si volem resultats diferents, ens cal fer les coses de manera 
diferent”  

 
 

Acord territorial – Nou model de governança basat en:  
 
- Concertació: dissenyat des de baix amb els actors reals del 
territori 
-Visió territorial versus visió local 
- la cooperació públic-públic i públic-privat.  
- Importància de la comunitat educativa – FUTUR! 
- Confiança 
- la participació ciutadana  
- la racionalització dels recursos  
- la planificació estratègica consensuada a mitjà I llarg termini 
- No partidisme  
 

Moderador
Notas de la presentación
�"Si es volen resultats diferents cal fer les coses de manera diferent". Ens adonem que cal fer les coses de manera diferent, en un nou model de governança i de gestió del desenvolupament econòmic local que es basi en la visió territorial versus visió local - la racionalització dels recursos (no calia tenir dos departaments de promoció econòmica fent pràcticament el mateix) la cooperació públic-públic i públic-privada REAL I COMPROMESA, APORTANT RECURSOS I TREBALLANT PER A UN MATEIX OBJECTIU - la professionalització dels recursos humans TOTS SELECCIONATS AMB CRITERIS TÈCNICS i TRANSPARÈNCIA - la planificació estratègica consensuada a mitjà i llarg termini i DEMOCRÀTICA PROVINENT dE pARTICIPACIÓ PÚBLICA - la participació ciutadana 



“el pacte de territori” 
Coordinació d’esforços de: 
 
Ajuntament de Solsona 
Ajuntament  de Cardona 
Associació d’Empresaris de Cardona 
Associació d’Empresaris del Solsonès 
 
 
 
 
 
Aquests esforços es concreten operativament en l’ AGÈNCIA DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL DE SOLSONA I CARDONA 
 

Moderador
Notas de la presentación
El pacte es territori implica la coordinació d'esforços de 4 entitats. Aquests esforços de concreten en la "agència de desenvolupament local de Solsona i Cardona". Sense figura jurídica pròpia però amb pla de treball, personal assignat i dinàmica diferent a la dels ajuntaments o les associacions que la conformen. 



Comitè de direcció 
representants democràticos, empreses, 

(comunitat educativa), i  coordinació 
Agència 

A Empresa 

D Intermediació persones - empreses 

Pla 
estratègic 

de 
Cardona 

Pla 
estratègic 
de Solsona 

(Solsona 
co) 

Pla executiu 
 [impuls  i desenvolupament de les accions dels plans estratègics municipals] 

Coordinació 

PROJECTES 
ESPECÍFICS 

Indústria 
(agro, metall, 
plàstic, 
tecnològica) 
 
Turisme 
 

Comerç 

ÀREES 
B Persones 

SERVEIS 
BÀSICS 

Borsa 
activa 
 
Orientació 
laboral 

Formación  
específica 

PROJECTES 
ESPECÍFICS 

Projectes 
específics 
prioritzats al pla 
executiu 
 

SERVEIS 
ESPECÍFICS 

Servei 
d’atenció a 
empreses 

Processos de 
consultoria a 
empreses 

Projecte de 
cooperació 
empresarial 

Projectes específics 
prioritzats al pla executiu   
Millora d’empreses 
existents 
 
Atracció de massa 
productiva  
 
Creació de noves 
empreses 
 
Suport  a les 
associacions existents  

C Territori 
Edició 
d’Informes 
Sòcio-
Econòmics 
territorial 
 

Projectes 
específics 
prioritzats al pla 
executiu 

Moderador
Notas de la presentación
El pla executiu prové de planificació estratègica prèvia Les 4 parts tenen el mateix pes (cooperació públic privada) i estan compromeses (totes aporten personal i participen en els òrgans de decisió) Professionalitzada: Totes les persones que treballen a l'agència han passat processos de selecció L'agència està estructurada en 3 àrees íntimament connectades: EMPRESA, PERSONES I TERRITORI Hi ha un sistema de seguiment de projectes amb èxits, indicadors i calendarització. Es realitza un seguiment exhaustiu del treball realitzat 



   Las accions dels plans estratègics es 
concreten en un pla d’acció que executen 
conjuntament i de forma coordinada els 
tècnics de les parts participants  

Moderador
Notas de la presentación
El pla d'acció dóna a conèixer i s'estructura en 30 projectes concrets, calendaritzats, amb objectius mesurables, indicadors, etc que han de dur a terme els 10 tècnics que componen l'equip. Tot el projecte rep un fort suport del SOC, que finança els agents de desenvolupament local i personal específic per a la revitalització dels nuclis antics 



REPTES de FUTUR 
• Reticències d’altres actors del territori 

– Externes: Per exemple d’altres associacions o d’altres actors 
territorials (e.g diputacions) 

– Internes: dins dels propis ajuntaments i de les associacions 
empresarials 

• Compatir millor l’estratègia amb la ciutadania i entitats 
• Integració de nous agents ja previstos (e.g la comunitat 

educativa) 
• Integració de nous agents territorials per causa de la 

concertació territorial  
• Necessitat de crear espais de trobada i debat entre  

públics i privats 

Moderador
Notas de la presentación
�Estem molt satisfets dels resultats del primer any. S'ha creat ocupació, Un 40% de les persones aturades que han acudit a l'agència han trobat feina La reestructuració temàtica del personal tècnic ha permès una dedicació de més qualitat i millors resultats, per exemple en comerç El pla de treball (i el seu seguiment) s'ha convertit en un full de ruta Però tot i els bons resultats o més d'ells hem identificat reptes per al futur immediat. Reticències d'altres actors del territori Externes: Per exemple d'altres associacions o d'altres actors territorials (e.g diputacions) Internes: dins dels propis ajuntaments i de les associacions empresarials Compartir millor l'estratègia amb la ciutadania i entitats Integració de nous agents ja previstos (e.g la comunitat educativa) Integració de nous agents territorials per causa de la concertació territorial (llei del Servei d'Ocupació de Catalunya) Necessitat de crear espais de trobada i debat de públics i privats 



Gràcies per l’atenció 
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