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L'interès públic, també anomenat interès general, és tot allò que, per consens es comparteix
i considera com a útil, valuós i fins i tot vital per a una societat fins a l'extrem d'obligar a
l’Estat , com una de les seves finalitats constitucionals, a utilitzar-ho en benefici de tots els
ciutadans. Per aquest imperatiu, l'acció política i legislativa no pot tenir com a objectiu la
consagració d'interessos particulars.

La jurisprudència ha conformat una concepció coherent, però no precisa, de la noció
d'interès públic. Coherent perquè compleix una funció única, mancada de precisió perquè
opera sobre una àmplia diversitat de continguts. Junt amb els interessos públics tradicionals,
com ara la garantia del funcionament dels serveis públics, la preservació de l'ordre públic en
totes les seves manifestacions, la protecció del medi ambient, han aparegut nous interessos
d'abast general: l'interès públic social, l'interès públic econòmic i més recentment l'interès
públic tecnològic representat pels estàndards oberts. Aquests nous interessos, exigeixen
ampliar l'àmbit d'aplicació del concepte.

SINÈRGIA ENTRE ELS AGENTS I LIDERATGE:Actualment, s’està prenent consciència que, per
a poder afrontar amb garanties els nous reptes econòmics, i en concret els projectes de
transformació del territori que hi estan relacionats, i tenint en compte el seu abast i la seva
complexitat en un context d’economia global, la millor solució és sovint els partenariats
público-privats, o sigui, acords entre el sector públic i el privat que permetin assolir reptes
que per separat no es podrien escometre. Els public-private partnerships (les 3P) permeten
compartir riscos i responsabilitats i, sobretot, aprofitar els beneficis potencials. Es tracta de
multiplicar recursos, esforços i coneixements, per tal que tots els actors implicats obtinguin
beneficis potencials i, alhora, resultats que reverteixen directament en les empreses que
desenvolupen la seva activitat

POSICIONAMENT ESTRATÈGIC DELS PAE: REINVENTAR-SE: Els PAE s’han de posicionar
estratègicament a partir dels seus actius per a poder competir en un món globalitzat. La
creació de l’APEU paer IUDELLOTS de la Selva és l’instrument que ha de servir per aconseguirho. Cal sostenir estratègies basades en les necessitats de les empreses i adaptades als a l
entorn. Aquestes estratègies o pla d’actuació de l’APEU han d’ésser dissenyades amb
projectes com més concrets millor i pensats a mig i llarg termini. Cal passar dels estudis als
projectes transformadors, tot prioritzant la inversió. Projectes de futur amb talent,
innovació, risc i esforç, en funció del posicionament del PAE i dels objectius estratègics. Per
assolir això és imprescindible la col·laboració públicoprivada.

Què és el que avui determina la competitivitat d’una PAE? Amb quins paràmetres es pot
mesurar? Si tenim en compte el que afirma l’informe The State of European Cities Research,
en una ciutat, (i això és aplicable a un PAE) els factors clau de la competitivitat urbana són
quatre:
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La innovació: és un factor molt important perca les empreses dels PAE i pot tenir dos
vessants: un que incideix més en l’entorn, i en aquest cas é sla raó de ser de l’APEU, i un altre
que ho fa en les pròpies empreses. La innovació en l’entorn respon a una necessitat
territorial concreta, com per exemple, a l’APEU PAE Riudellots de la Selva, és la seguretat.
internacional.
El Talent: és un dels puntals de la innovació. Alguns territoris s’especialitzen i aconsegueixen
crear, atreure o retenir persones amb talent, tant a escala nacional com internacional, fet
que sense dubte no és fàcil, ja que l’oferta laboral és limitada i hi ha una gran competitivitat
entre ciutats pel que fa a l’atracció de talent. Algunes dades municipals suggereixen
clarament una relació entre les accions de desenvolupament econòmic i el talent: ciutats
amb una majoria de persones amb un alt nivell acadèmic tendeixen a tenir un PIB alt. Fins i
tot més alt que la mitjana nacional.

L’emprenedoria: Algunes ciutats han estat i són històricament emprenedores, tenen el seu
ADN urbà impregnat de la cultura de risc; d’altres s’han benefici ciat d’inversions estatals o
estrangeres per a l’estímul dels emprenedors. Però els emprenedors no necessàriament
condueixen a l’obtenció d’un alt PIB, ja que aquest sector pot acusar la manca de feina
regular. Tanmateix, cap ciutat no es pot permetre una manca d’emprenedors, entesos de
manera clàssica: líders transformadors, públics o privats, i aquest és un argument més per
a fonamentar la necessitat de crear una entitat de gestió sòlida al PAE Riudellots de la Selva,
amb lideratge que promogui projectes de canvi.
La Connectivitat: En el més ampli sentit de la paraula, que implica comunicació i intercanvi
de béns, gent i informació entre empreses. Es pot dividir en dos components. En primer lloc,
l’aspecte de l’accessibilitat, que implica la mobilitat, és a dir tots els mitjans de transport,
incloent-hi els ferroviaris, els terrestres i els aeris. El segon aspecte és l’accés a les
infraestructures de la informació, que avui dia esdevé igual d’important. Queda clarament
demostrat que hi ha una relació entre la connectivitat i el desenvolupament econòmic.

Tenint en compte, tot l’anteriorment esmentat el pla d’actuació que presenta l’APEU PAE
Riudellots de la Selva amb el seus tres eixos estratègics i les línies i accions de cadascun,
responen a l’interès general que es demana per a procedir a la constitució de l’APEU.

1. Seguretat
2. Sostenibilitat
3. Digitalització i Comunicació

La seguretat, és un dels vectors clau de competitivitat per les empreses. Si les empreses
actuen en un entorn segur, afavoreix el clima laboral de les persones treballadores,
D’altra banda si una empresa no té pèrdues per robatoris o vandalisme que afectin la seva
activitat, serà més pròspera i podrà crear ocupació.
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No és nou per ningú que vivim en situació d’emergència climàtica. És una necessitat
d’interès general pel territori que les empreses del PAE s’organitzin i treballin accions de
sostenibilitat que afavoreixin l’entorn, això com la vida de les persones treballadores. La
responsabilitat social corporativa i el compromís amb el territori són factors que les
empreses de l’APEU han de treballar alineades amb l’interès públic.

Per últim, vivim en un món globalitzat, en el qual la digitalització avança a passos
agegantats. Si des de les administracions públiques estan treballant per ser més eficients i
oferir el màxim de serveis de forma telemàtica per agilitzar processos, el món privat ha de
seguir aquesta consigna. Les empreses han de prioritzar que les seves organitzacions es
transformin i incorporin la digitalització en la seva gestió. I el mateix les associacions
empresarials. És en aquest sentit que l’APEU PAE Riudellots de la Selva vol treballar utilitzant
la plataforma digital que la UPIC ha impulsat per a facilitar la comunicació entre les empreses
i establir sinergies de col·laboració.
Per a dur a terme aquestes col·laboracions és essencial que l’APEU PAE Riudellots de la Selva
treballi de manera òptima la comunicació de l’entitat generant confiança i credibilitat
entre tots els seus associats i associades.
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