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Els últims mesos estem assistint amb preocupació creixent al progressiu 

desmantellament de sectors complerts d’activitat de gran tradició industrial 

a Catalunya. La situació de l’atur és molt greu, excedeix en 600.000 

persones, i  la destrucció de cada lloc de treball a la indústria implica la 

destrucció d’un ràtio de 3 a 6 llocs de treball indirectes.  

 

Un exemple de tot això el podem trobar al sector de la moto, després de 
l’anunci de deslocalització de les dues empreses més importants del sector 

quant a volum d’ocupació: Yamaha i Derbi. En ambdós casos es tracta de 
factories molt més competitives que aquelles a les quals es trasllada la 
producció, a França i Itàlia respectivament, i amb uns guanys econòmics 

importants els últims exercicis. Unes deslocalitzacions que no només posen 
en risc 600 llocs de treball directes, sinó també els de les empreses de 

components del sector, que en el seu conjunt ocupa uns 25.000 treballadors 
i treballadores a tot l’Estat espanyol. 
 

Des d’ICV-EUIA saludem la proposta del president de la Generalitat de 

celebrar una cimera on, els partits amb representació parlamentària i els 

agents socials i econòmics del país, posem en comú les nostres propostes 

en la lluita contra la crisi i per la creació d’ocupació. Ens sembla una 

oportunitat, en la línia de l’Acord Estratègic per la internacionalització, la 

qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana i altres grans 

pactes nacionals com ara el de l’Educació, el de l’Habitatge, el de la 

immigració o el de Recerca i Innovació, per treballar tots junts pel país i la 

seva gent. 

El sol fet d’acceptar participar en aquesta cimera demostra la voluntat de 

compromís de totes les forces polítiques. En el d’ICV-EUIA ja anunciem que 

la nostra vocació constructiva tindrà com a premissa la idea que, fins ara, 

els sacrificis no han estat compartits i que per redreçar la situació és 

necessària una sortida solidària a la crisi. La bondat de les iniciatives a 

prendre es mesurarà també en funció de la seva equitat, com ja es va 

fer l’any 2010, quan els retalls pressupostaris van anar acompanyats de 

mesures socials, no es va malmetre l’Estat de benestar, i van anar 

acompanyades d’un aprofundiment en la progressivitat  fiscal.   

Una política dràstica de reducció de la despesa pública lineal i generalitzada 

pot provocar una fractura social i perjudicar les perspectives de l’economia 

productiva, generant encara més atur.  En aquest sentit proposem un 

acord per preservar de l’ajust pressupostari aquelles despeses que 

afectin els drets socials i els serveis públics de benestar i que 

incideixin en les perspectives de recuperació econòmica creant 

ocupació.   

Per a ICV-EUiA, només és acceptable una política que per reduir el dèficit 

públic tingui en compte, no només la despesa sinó també els ingressos, 

afavorint un seguit de mesures fiscals que, entre d’altres qüestions, 
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combatin el frau fiscal, afavoreixin la reducció de consums energètics,  

facilitin el canvi de model energètic.  Catalunya necessita retallar la despesa 

energètica, no la inversió social.    

Tots sabem que la crisi no ha estat creada pels treballadors i les 

treballadores.  Fora doncs injust carregar les conseqüències sobre les seves 

esquenes a través de la reducció dels serveis de benestar. I sabem també 

que els països amb més despesa social han mostrat una major resistència 

davant la crisi i han suportat millor els shocks econòmics. 

No es poden tornar a repetir els errors del passat,  amb un model basat en 

salaris baixos i precarietat laboral, amb produccions de baixa qualitat, baix 

nivell de productivitat i, per tant, poc competitiu i sense futur.  

Igualment, ICV-EUIA referma el seu compromís amb la viabilitat de les 

finances de la Generalitat, seriosament compromeses per la crisi econòmica 

i les restriccions al crèdit, partint de que el seu estat és més la 

conseqüència que no pas la causa dels greus problemes econòmics derivats 

de la crisi econòmica, financera i immobiliària. Aquest compromís passa tant 

per la política d’ingressos, que inclou les transferències de l’Estat i el bon ús 

de la nostra pròpia capacitat fiscal, com per la de despeses, que ha de partir 

d’una correcta selecció de les prioritats i un esforç de racionalització i 

austeritat en la gestió. Però la idea d’anar cap a una retallada general i 

indiscriminada de la despesa pública no sols tindria greus conseqüències 

sobre el futur de la cohesió social, sinó que també podria convertir la 

Generalitat en un element negatiu pel redreçament econòmic de Catalunya i 

la creació d’ocupació.  

En aquest esforç de responsabilitat, cal deixar de banda les experiències 

recents d’irresponsabilitat política a l’hora de tractar els problemes del país, 

que han arribat en el passat recent a posar traves al finançament del deute 

públic català en perjudici de tota la ciutadania o entorpir els acords 

necessaris per a la millora del finançament. I també cal excloure dels nous 

fulls de ruta a seguir propostes basades sobre una major reducció dels 

efectius laborals de la funció pública i una major pèrdua de poder adquisitiu 

dels funcionaris i treballadors laborals de l’Administració, que amenaçarien 

greument la qualitat dels serveis públics.  

Lluny d’actituds electoralistes, ICV-EUIA es mostra disposada a acords amb 

un abast temporal superior a una legislatura i amb una agenda que depassi 

les competències pròpies de la Generalitat de Catalunya per convertir el 

nostre país i les seves institucions en propulsors de canvis a escales 

superiors, com ara l’Estat espanyol, la Unió Europea i els organismes 

globals, ja que tots ells han de fer possible un nou ordre econòmic que faci 

possible superar la crisi sistèmica actual i afrontar el futur amb un nou 

model de desenvolupament que no pateixi la inestabilitat financera, la 

insostenibilitat ambiental i la injustícia en les relacions Nord-Sud. 



                           ICV-EUiA davant la reunió de treball sobre la reactivació de l’economia     4 
 

Tot seguit enunciem, en forma de decàleg, les nostres aportacions inicials a 

la Cimera, que seran complementades en funció de les propostes que el 

Govern i el Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica hi aportin. 

1.- Recuperar el crèdit, sanejar el sistema bancari, defensar les famílies 

endeutades: 

 Accelerar la reforma de les caixes mantenint el seu esperit 

fundacional, enfortint la seva funció social de suport al teixit social i 

econòmic i la seva obra social i assegurant la majoria fundacional al 

seu accionariat, al qual caldrà garantir la participació de socis 

institucionals públics.  

 

 Promoure que els ajuts i fons que rebin les entitats financeres 

comportin la disponibilitat de crèdit per a empreses i famílies.   

 

 Recapitalitzar, en la mesura en què ho permeti  la capacitat de 

captació de fons de la Generalitat, la banca pública (ICF) per cobrir 

els dèficit crediticis de la banca privada per tal de fer arribar el crèdit 

a petites i mitjanes empreses, autònoms/es i famílies.  

 

 Evitar l’oligopoli bancari a què podria conduir un excés de 

concentració, perjudicial per als interessos dels consumidors. 

 

 Acordar amb les entitats financeres la creació d’un fort estoc de sòl i 

habitatge públic, al servei d’objectius socials a partir dels actius que 

provenen de les dacions en pagament i les execucions .  

2.- Mantenir una fiscalitat forta i progressiva, avançar en la concertació 

fiscal i lluitar contra el frau  

 Les polítiques pressupostàries s’han de sustentar en una fiscalitat que 

doni garantia d’ingressos públics suficients i no en la retallada de la 

despesa, per defensar el paper  dels serveis públics com a motor de 

reactivació i de cohesió social.  

 Renunciar a la supressió de la imposició sobre successions i 

donacions. 

 Defensar conjuntament a l’àmbit estatal els impostos actuals, dels 

quals surt bona part dels ingressos de la Generalitat, augmentant la 

fiscalitat sobre les plusvàlues i recuperant la fiscalitat sobre el 

Patrimoni, molt significatiu a Catalunya, amb un objectiu no sols 

recaptatori sinó també de recuperació de l’equitat fiscal i la justícia 

distributiva. 
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 Avançar en la cooperació Estat-Generalitat a l’Agència Tributària, per 

tal de lluitar contar el frau, millorant l’eficàcia i la inspecció. 

Tanmateix, cal avançar cap el compartiment de bases de dades entre 

totes les administracions públiques i la seguretat social. 

 

 Posar en marxa de forma immediata a la comissió aprovada pel 

Parlament de Catalunya per consensuar un nou pacte fiscal. 

3.- Generar infraestructures sostenibles i energies renovables per reduir la 

dependència energètica, l’ús de combustibles fòssils  i les emissions de CO2 

i partícules contaminants 

 Promoure, a partir de la revisió del Pla d’Infraestructures, la mobilitat 

sostenible, especialment a través  de la xarxa ferroviària, el metro, el 

tramvia i els carrils VAO, renunciant a altres grans infraestructures 

com ara el quart cinturó.  

 

 Assolir la gestió aeroportuària, amb l’objectiu principal d’aconseguir 

millorar la connectivitat internacional de l’Aeroport d’El Prat de 

Llobregat. 

 

 Catalunya ha de liderar la transició cap a un nou model energètic 

sostenible. Actualitzar el Pla de l’Energia d’acord amb el nou escenari 

creat per l’increment del preu dels combustibles fòssils i la crisi 

nuclear del Japó. Reduir l’ús intensiu de carburants és estratègic per 

equilibrar la balança comercial i millorar la competitivitat:  

 

 Fomentar l’estalvi energètic i la generació d’energies 

renovables: solar, eòlica, geotèrmica, centrals de cicle 

combinat, etc.   

 

 Renunciar a l’energia nuclear, promovent un horitzó pel 

seu tancament.  

 

 Impulsar un pla de transició pel tancament de les 

centrals nuclears creant un fons destinat a l’impuls de 

les energies renovables, a la dinamització econòmica de 

les zones afectades pel tancament de les centrals i al 

manteniment i seguretat de les mateixes.  

 

 Crear una taxa que gravi la producció d’energia nuclear, 

com les taxes que han promogut Castella-La Manxa i 

Extremadura.    
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 Cal prendre totes les mesures necessàries per millorar la 

seguretat de les instal·lacions, reforçant la inspecció i 

rebutjant el dipòsit de residus nuclears a Catalunya. 

 

 Renovar i reforçar l’Estratègia catalana contra el canvi climàtic. 

 

 Definir una proposta de fiscalitat verda adreçada a l’estímul de les 

activitats i els consums sostenibles i la dissuasió de les insostenibles i 

la reducció del consum de combustibles fòssils.  

 

 Mantenir les polítiques d’aigua i residus, renunciant als 

transvasaments (Roine i Ebre). 

 

 Impulsar el compliment i revisar, si és el cas, el Pla d’acció per la 

reducció de la contaminació atmosfèrica.  

 

 Promoure la rehabilitació dels habitatges i altres edificis destinada 

prioritàriament a millorar el seu equilibri energètic. 

 

 Donar suport activament el clúster pels vehicles elèctrics. 

 

3.- Defensar les activitats productives i la nova economia verda i ajudar els 

emprenedors per crear ocupació 

 Treballar activament amb els sectors industrials per millorar la seva 

competitivitat i el manteniment de l’ocupació. Definir plans sectorials 

d’acord amb empreses, sindicats i territoris, tot renunciant a un 

model de competitivitat basat en salaris baixos que en el llarg termini 

implicaria desincentius a la innovació tecnològica i a la formació dels 

recursos humans, generant obsolescència. 

 Promoure polítiques industrials actives, a partir dels instruments ja 

existents (Observatori i Meses Industrials i Sectorials), que facin 

possible mesures anticipatòries i anticrisi.  Els Governs de l’Estat i de 

la Generalitat  han de posar en marxa actuacions tendents a la 

planificació dels sectors industrials, amb inversions en formació i 

capacitació professional de mà d’obra qualificada. 

 Implicar la societat civil i industrial catalana, per tal que 

contribueixin, amb les seves inversions, a fer possible l’existència 

d’un teixit productiu i industrial català, essencial per al nostre avenç 

com a país. 

 

 Definició d’un Estratègia Catalana d’Ocupació associada al canvi de 

model productiu, amb l’objectiu de generar 300.000 llocs de treball 

en els pròxims quatre anys, amb tres eixos: convergència social i de 
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gènere amb l’Europa avançada; canvi a un model productiu 

sostenible; i millor repartiment del treball i convergència en la taxa 

d’activitat amb Europa.  

 

 Reformar la Llei d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació del 

Servei d’Ocupació de Catalunya per adaptar-lo a la nova realitat 

econòmica i territorial i per configurar el SOC com agent actiu de 

dinamització econòmica i creació d’ocupació, en contraposició al 

model de privatització de la gestió definit a la reforma laboral 

aprovada l’any 2010. Millorar l’articulació de la xarxa d’ocupació 

pública de Catalunya d’acord amb la declaració del Departament de 

Treball, la FMC i l’ACM de febrer de 2010.  

 Oposar-se a actuacions fraudulentes de les transnacionals 

estrangeres tendents a la deslocalització redefinint els ajuts i 

garantint el compliment de les condicions acordades.  

 Intervenir activament des de l’autoritat laboral en la revisió dels ERO 

per ajudar al manteniment i la creació de llocs de treball. 

 

 Donar suport i reduir els obstacles per a la creació d’empreses i el 

foment de l’economia social, sense eliminar les autoritzacions 

ambientals, el procediment de les quals ha de ser agilitzat.  

 

 Elaborar un Pla català de reforç de l’economia verda, que inclogui la 

definició dels jaciments d’ocupació lligats al cicle de l’aigua, la gestió 

dels residus, la cura de territori i les energies renovables.  

 

 Promoure el diàleg social amb sindicats i patronals i la seva 

intervenció davant situacions empresarials o sectorials crítiques. 

 

 Potenciació de la creació d’unitats i aliances empresarials amb seu a 

Catalunya amb vocació internacional.  

 

 Redactar d’acord amb el món local i els agents socials plans de xoc 

territorial de reactivació econòmica ales comarques més afectades 

per l’atur. 

 

 Suport i reconeixement als nous sectors emergents: energies 

renovables, cooperativisme, tercer sector social.  

5.- Apostar per la investigació, la innovació i la societat de la informació 

 Mantenir el suport a la investigació, que ha d’estar exclosa de les 

retallades de despesa, molt especialment a la Universitat i en la seva 

relació amb el món empresarial. 
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 Reduir la clivella digital i assegurar l’accés assequible social, 

empresarial i acadèmic a les xarxes. 

 

 Reforçar clústers de recerca, desenvolupament i innovació a sectors 

industrials punters a Catalunya com ara el biomèdic, el químic, 

l’agroalimentari, el tèxtil, el farmacèutic, l’automobilístic, el de la 

motocicleta, etc. 

 

 Impulsar la inversió per a la recerca i la creació artística (R+D+I de la 

creació) per garantir el teixint industrial cultural i com a pilar del 

canvi de model productiu basat en el coneixement  (Educació, ciència 

i cultura).  

 

 6.- Enfortir l’ensenyament públic.  

 

 Impulsar un pla de mesures per garantir l’èxit escolar, basat en 

l’equitat i la cohesió. Promoure les oficines municipals 

d’escolarització, els plans educatius d’entorn.  

 

 Assegurar la construcció i posada en marxa de les escoles necessàries 

per donar resposta a l’increment de la demanda educativa. 

 

 Garantir i ampliar una oferta de Programes de qualificació 

professional inicial (PQPI) i d’orientació per afavorir la transició al 

món laboral.  

 

 Integrar decididament els sistemes de formació (inicial, ocupacional, 

contínua, d’adults, idiomes...) per garantir un veritable sistema de 

formació al llarg de la vida.  

 

 7.- Prioritzar la cohesió social als barris i als serveis públics.  

 

 Mantenir la Llei de barris i el seu finançament i procedir a noves 

convocatòries amb caràcter anual. 

 

 Reduir la despesa supletòria que actualment suporten les finances 

locals, revisant els convenis existents i actualitzant-los a costos reals 

de 2011. 

 

 Respectar i complir el Pacte per l’Habitatge, promoure les ARE i 

l’habitatge social i impulsar la rehabilitació. Aprofitar les oportunitats 

de cooperació amb les entitats financeres per a la creació d’un fort 

patrimoni de sòl i habitatge al servei d’objectius socials. 
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 Avançar en el compliment dels compromisos de la Llei de 

dependència i la Llei de serveis Socials, per l’autonomia de les 

persones.  

 

 Desenvolupar la política d’immigració en el marc del Pacte Nacional 

per la immigració. Una política basada en la plena igualtat de drets, 

deures i oportunitats per a tothom. Reconèixer drets de ciutadania als 

immigrants. 

 

 Avançar en la millora del sistema sanitari tant en equipaments com 

en serveis, reduint en paral·lel el malbaratament associat a la 

despesa farmacèutica i descartant el copagament. El sector sanitari 

com a generador d’ocupació. 

8.- Reconvertir el món rural, equilibrar el territori i millorar el patrimoni 

natural 

 Generar un model sostenible d’agricultura, ramaderia i pesca que 

combini la millora de la producció amb el seu caire ambiental i la 

custòdia sostenible del territori. Impulsar decididament l’agricultura 

ecològica 

 

 Avançar en la gestió  de la Xarxa Natura d’espais naturals que aplega 

el 30% del territori català. 

 

 Aprovar una nova política forestal que activi ambientalment i 

econòmicament els nostres boscos. 

9.- Modernitzar els sectors terciaris 

 Reconvertir sectors estratègics tals com el turisme i el comerç i 

redefinir i potenciar les activitats lligades a l’oferta cultural i d’oci. 

 

 Promoure l’especialització en empreses i professions de suport a 

l’activitat productiva. 

 

 Enfortir les entitats del tercer sector, especialment als serveis 

personals i socials, com a important jaciment d’ocupació estable i de 

qualitat. 

10.- Mantenir la solidaritat amb els més afectats per la crisi 

 Generar, d’acord amb els ajuntaments, un pla català de Pobresa 

Zero.  

 

 Acord de les forces polítiques catalanes per presentar al Congrés les 

reformes legislatives necessàries per evitar el sobreendeutament 
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personal i familiar, impulsar mesures de protecció enfront els 

procediments d’execució que afecten a l’habitatge habitual, com la 

dació en pagament, entre d’altres mesures.  

 

 Lluitar activament contra els desnonaments de famílies afectades per 

la crisi, que poden ser vàries desenes de milers en un futur immediat 

(s’estimen en unes 5.000 mensuals enguany), pactant amb les 

entitats financeres acords per afavorir la dació en pagament i el 

manteniment de les famílies afectades en règim de lloguer social. 

Aquesta iniciativa hauria d’incloure la proposta a l’Estat i als 

ajuntaments de que renunciïn a ingressar respectivament la 

plusvàlua a l’IRPF, a través d’una exempció quan el valor de la dació 

supera el de l’adquisició, i la plusvàlua municipal (IIVTNU), a través 

de la seva bonificació o subvenció equivalent.   

 

 Mantenir els compromisos de la legislació social vigent i en especial 

l’aplicació de la Llei de Dependència, també per la seva vessant 

generadora d’ocupació. 

 

 Complementar la renda mínima de ciutadania als sectors socials amb 

ingressos baixos o sense cap ingrés. 

 

 Col·laborar amb les ONG, les caixes d’estalvis i altres fundacions 

públiques i privades amb objectius socials. 

 

 Excloure de les retallades de despesa els ajuts al Tercer i el Quart 

Món. 

 

 


