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NOTA DE PREMSA 

 

Jaume Collboni, nou president del Consell 
General del Pacte Industrial 

 
• El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona ha celebrat el XXIV 

Consell General de l’associació en què s’ha posat en valor el paper dels 

actors locals i dels agents econòmics i socials per recuperar l’ambició 

industrial i posar-la al servei de l’ocupació i la sostenibilitat del territori 

metropolità. 

 

• El primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha 

estat nomenat president del Consell General del Pacte Industrial. 

 

• L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, l’Ajuntament de Badia del Vallès, el 

Consorci de la Zona Franca de Barcelona i la Fundació per la Indústria 

Sabadell 1559 s’han incorporat com a nous membres de l’associació.  

 

 

L’Hospitalet de Llobregat, 16 de juliol de 2020. El Pacte Industrial de la Regió 

Metropolitana de Barcelona ha celebrat aquesta tarda per via telemàtica el seu XXIV 

Consell General. 

 

Jaume Collboni, primer tinent d’alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda 

de l’Ajuntament de Barcelona, ha estat nomenat president del Consell General del 

Pacte Industrial. Collboni substitueix en el càrrec Agustí Colom, professor de la 

Universitat de Barcelona i exregidor del consistori barceloní, a qui ha agraït la seva 

tasca durant quatre anys al capdavant del Consell General de l’associació. 

 

Durant la seva intervenció, Collboni ha defensat la necessitat de polítiques que 

enforteixin i recolzin els actors locals i la seva transformació per fer front als reptes 

estratègics que ja teníem plantejats des d’abans de la crisi provocada per la covid-19. 

“Necessitem polítiques industrials per enfortir el nostre ecosistema d’impuls a la 

indústria 4.0, fent un salt endavant en digitalització i intel·ligència artificial”, ha apuntat. 

El nou president del Consell General del Pacte Industrial també ha recalcat que la crisi 

actual fa més urgent la transformació de la nostra indústria cap a models basats en la 

sostenibilitat ambiental i social, subratllant el potencial de la Barcelona metropolitana 

per convertir-se en capital de l’emprenedoria verda. Finalment, Collboni ha assenyalat 

que cal articular una col·laboració publicoprivada efectiva, que faci possible maximitzar 

el valor compartit per persones i actors de cadascun dels territoris. 
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En aquest sentit, el coordinador gerent del Pacte Industrial, Carles Rivera, ha 

remarcat la necessitat de produir béns i serveis incorporant els reptes de la 

sostenibilitat, de la transició energètica, de la descarbonització de la indústria, i 

transformant les seves cadenes de valor per incorporar criteris d’economia circular. 

Rivera ha recordat que “aquest context reclama polítiques públiques basades en 

l’evidència” i ha subratllat la necessitat d’avaluar les polítiques econòmiques i socials 

per tal d’obtenir el màxim valor social per cada euro invertit. 

 

El Consell General també ha aprovat el nomenament de les vicepresidències: Eva 

Menor, presidenta de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la 

Diputació de Barcelona, ha estat nomenada vicepresidenta en representació de les 

administracions locals. I, atenent a la rotació anual que contemplen els Estatuts de 

l’associació, Sergi Fuster, de PIMEC, ha pres el relleu de M. Rosa Fiol, d’AEBALL i 

representant de Foment del Treball, com a vicepresident en representació de les 

organitzacions empresarials; i Josep Santcristòfol, de la UGT de Catalunya, ha pres 

el relleu de Carlos del Barrio, de CCOO de Catalunya, com a vicepresident en 

representació de les organitzacions sindicals. 

 

 

EL PACTE INDUSTRIAL CONTINUA CREIXENT 

 

Durant la reunió també s’han aprovat les adhesions de l’Ajuntament de Sant Andreu 

de la Barca i de l’Ajuntament de Badia del Vallès com a socis ordinaris del Pacte 

Industrial i del Consorci de la Zona Franca de Barcelona i de la Fundació per la 

Indústria Sabadell 1559 com a ens col·laboradors. Amb aquestes adhesions, el Pacte 

Industrial continua creixent amb la incorporació de noves entitats que treballen per 

impulsar la competitivitat de la indústria, fomentar la creació d’ocupació i millorar la 

cohesió social i la sostenibilitat. 

 

 

 
El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona és una associació constituïda l’any 
1997 amb la missió de configurar una aliança estratègica entre administracions públiques, 
organitzacions empresarials i sindicats per impulsar la competitivitat de la indústria, fomentar la 
creació d’ocupació i millorar la cohesió social i la sostenibilitat al territori metropolità. 
 
En el marc d’aquesta aliança, el Pacte Industrial ha aconseguit sumar les voluntats de 50 
ajuntaments, 11 organitzacions empresarials, els 2 sindicats majoritaris, la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Àrea metropolitana de Barcelona, 6 consells comarcals, 
6 universitats i diverses institucions vinculades al desenvolupament econòmic. 

 

Per a més informació: Carlos Martínez – Tel.: 93 260 02 22 - 669 540 984 


