
 

 

Acta de la Comissió del Pla Estratègic de Desenvolupament de la Conca de 
Barberà del Consell Comarcal de la Conca de Barberà 
 
Dia: 17 de maig de 2017 
Hora: 19:00 hores 
Lloc: Sala Noble 
Caràcter: Ordinari 
Número de sessió: CPED2017/1 
 
Assistents: 
 

Llista de Membres 
BENET RIBÉ, FRANCESC             President                               ERC 
VIDAL MINGUELLA, JOSEP M.     Representant partit polític     ERC 
ANGLÈS ESPAÑOL, JOSEP M.     Representant partit polític     FIC 
VINYA MIRALLES, MARC               Representant partit polític    PDeCAT 
MIRÓ PALAU, ARTUR                    Representant partit polític    PSC-CP 
LLORT I  VALLÉS, JOAN                Vocal       
ROMEU SERRA, LEANDRE           Vocal      
CARTANYÀ MARTÍ, JOAN              Vocal      
POCA CASANOVAS, JOSEP M.     Vocal      
MULLERAT FIGUERAS, RAMON   Vocal       
QUERALT BASTERRA, QUIM         Vocal       
GÜELL SERRA, JOAN                     Vocal      
 
PARÍS  GABARRÓ, JORDI            Director OAD 
PALOU I CAPDEVILA, RAMON     Gerent  Consell Comarcal     
 
S’excusen: 
OLIVÉ PIQUÉ, JORDI                      Vocal     
MENASANCH SEVIL, ELOI             Vocal       
 
 
 
Ordre del dia: 
 

1.1.1. Pla Estratègic de  Desenvolupament de la Conca de Barberà 
   

 
Desenvolupament de la sessió: 
 

1. Presentació dels membres de la Comissió per part de presidència i prec per 
poder ampliar-la amb altres representants. 
 

2. Introducció de la finalitat de la redacció del Pla Estratègic. 
 
 



 

 

3. Document de diagnosi i pla d'actuació elaborat per part de Concactiva l'any 
2014 i que servirà de document base. 
 

4. Voluntat d'ampliar l'abast del pla a altres àmbits com els serveis e 
infraestructures municipals i comarcals i els serveis a les persones. 
 
 

5. Aportacions dels membres de la comissió: 
a. Incorporar un apartat específic en relació a l'habitatge 
b. Destacar la manca d'oferta formativa adaptada a les necessitats de les 

empreses 
c. Estudiar la possibilitat d'acollir un Campus universitari 
d. Mesures per incentivar l'activitat industrial 
e. Afavorir les activitats que generin valor afegit a l'activitat econòmica 
f. Accions per fomentar la recuperació demogràfica 
g. Fomentar el transport públic. Inclusió xarxa de rodalies del camp 
h. Identificació del sector de la restauració amb els productes locals 
i. Fomentar l'autoestima pel territori 
j. Millorar la difusió de les ofertes de treball 
k. Facilitar la implantació d'empreses 
l. Fomentar la pernoctació a la comarca 

 
6. Propera reunió el 21 de juny en l'àmbit de l'ECONOMIA 

 
 
 Precs i preguntes 
 
Sense precs ni preguntes i sense cap més assumpte a tractar, el president aixeca la 
sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vistiplau del Sr. 
president. 
 
 

Vist i plau  
El president 

 
 
 
 


