
Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació de la Plana Baixa

Dijous, 1 de decembre de 2022

Ens reunim amb la directora general de Comerç, Artesania i Consum per a demanar
ajudes i subvencions nominatives per al Consorci

Dimarts passat 22 de novembre, el Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació de la
Plana Baixa va tindre el plaer de reunir-se amb Rosa Ana Vaig seguir Sanmateu, Directora
general de Comerç, Artesania i Consum de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, per a tractar les qüestions següents:

En primer lloc es va realitzar una presentació del Consorci, en la que se li va explicar a Rosa
Ana que l'objectiu del mateix és dissenyar, promocionar i gestionar les accions i programes
per a la creació d'ocupació, la inserció sociolaboral i el desenvolupament econòmic,
empresarial i social en l'àmbit territorial pertanyent als municipis consorciats.

A més de traslladar-li l'especial dificultat per a rebre ajudes i subvencions, també se li van
presentar les diferents àrees dins del Consorci: Empreses/Emprenedoria, Ocupació,
Innovació, Indústria i Turisme.

En segon lloc, se li va demanar la possibilitat d'incorporar als Consorcis/Pactes com a
possibles beneficiaris d'ajudes i subvencions.

Així mateix, se li van presentar les últimes intervencions del Pacte com la campanya
#ActivemelComeçLocal en el sector de forns, la Jornada d'Economia Sostenible, el programa
Emprén Plana Baixa o el servici itinerant pels municipis en matèria d'ocupació, empreses i
emprenedoria.

D'altra banda, es va parlar de la intencionalitat d'una
de les vies per a pal·liar necessitats dels municipis
consorciats, és a dir, reproduir models artesanals
ètics que fomenten una economia més social i
sostenible i que s'adeqüen a l'agenda 2030 i els
Objectius de Desenvolupament Sostenible. Amb una
especial atenció en els models artesanals del territori
com, per exemple, el calçat, l'apicultura, tall i
confecció, pescateries i carnisseries, els formatges, la
citricultura o el suro.

Finalment, es va realitzar una anàlisi de possibles
vies de col·laboració d'entitats públiques per a rebre
ajudes, on sí que tindria cabuda el Consorci, com la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies o la
Xarxa Afic (Xarxa d'Agències per al Foment de la
Innovació Comercial).


