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El Consell Rector aprova la constitució de la Comissió Tècnica d'Indústria

El Consell Rector ha aprovat la constitució de la Comissió Tècnica d'Indústria, de recent
creació i incorporació com a àrea de treball dins del Consorci Gestor del Pacte Territorial per
l'Ocupació de la Plana Baixa.

Així, doncs, es pretén començar a treballar totes les accions adherides a l'estratègia que el
Consorci vol desenvolupar en l’àrea d'Indústria. El propòsit d'aquesta Comissió és analitzar i
emprendre les iniciatives necessàries per a potenciar el desenvolupament industrial del
territori.

En el context actual, marcat per la crisi econòmica ocasionada per la pandèmia i la
recuperació plantejada per la UE centrada en la transformació ecològica i digital, el paper de
la indústria és clau i des del Consorci amb aquesta Comissió Tècnica d'Indústria es vol
realitzar una labor d'intermediació, tant de la gran indústria com de la pime industrial, amb
les distintes administracions i formulant propostes que ajuden al sector industrial a millorar la
seua competitivitat.

La indústria està exposada a una triple transició (Desglobalització, Digitalització i
automatització (Indústria 4.0) i Descarbonització) que exigeix reformes importants, que des
d'aquesta Comissió Tècnica es vol recolzar i assessorar.

Entre les dites accions es troba la dinamització de les àrees industrials del territori, la creació
de base de dades, impulsar la creació d'entitats de gestió i modernització d'àrees empresarials,
l'assessorament en matèria d'internacionalització, la captació de fons per al Consorci, la
gestió de projectes de desenvolupament integrat, l'elaboració d'estratègies de
desenvolupament territorial o fomentar projectes d'interés, entre altres funcions.

Les Comissions de Treball estaran coordinades per la gerent del Consorci, que informarà el
Consell Rector dels seus avanços i resultats.

Cada un dels ajuntaments del Consorci designarà i anomenarà un tècnic competent que els
represente dins d'aquesta Comissió Tècnica d'Indústria.


