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Introducció
La crisi sanitària provocada per la COVID-19
ens ha recordat la interdependència en què
vivim. La percepció de vulnerabilitat com a civilització, la incertesa instal·lada en el nostre
dia a dia i la confirmació que les desigualtats
creixen de nou i estan molt presents a l’hora
d’assentar les bases de la recuperació per als i
les socialistes.
Arreu del planeta, i també dins de cada societat, la COVID-19 colpeja amb més força i les
seves conseqüències són més greus depenent
de les condicions d’habitabilitat (aigua corrent, infrahabitatge, espai públic), dels serveis
públics (presència i accessibilitat als serveis
sanitaris i socials) i marge i voluntat dels governs per activar escuts socials (transferència
de rendes) per als més vulnerables i oferir liquiditat i finançament per als sectors productius
hibernats durant mesos.
A les institucions europees, les institucions i els
agents socials i econòmics de tota Espanya i
de moltes comunitats autònomes, a Catalunya i a molts municipis, s’estan produint negociacions i acords al voltant de mesures i plans
de reconstrucció que esdevenen programes
operatius i també esperança de les seves societats per afrontar aquesta crisi. Acords històrics, com l’assolit en el darrer Consell Europeu
extraordinari celebrat al juliol, amb l’aprovació
del Next Generation UE, un fons de recuperació de 750.000 milions d’euros que estableix
les bases per donar una resposta comunitària
a la crisi de la COVID-19 i impulsar la recuperació econòmica i social. Un acord que, més enllà del paquet de mesures financeres i fiscals
que estableix, és també un pas de gegant en
la construcció europea.
Els socialistes estem contribuint en tots aquests
nivells a forjar aquests acords i lamentem que

a Catalunya el Govern de la Generalitat no
hagi tingut la voluntat de liderar un diàleg
per bastir acords i hagi aprovat, al marge dels
grups de l’oposició, un Pla per a la reactivació
econòmica i protecció social a Catalunya.
A casa nostra hi ha un clam en favor del diàleg, de la capacitat d’arribar a amplis acords
que ens permetin avançar de forma més ferma per superar aquesta crisi. El Parlament,
a iniciativa del Grup Parlamentari Socialista
(GPS) i altres grups, va acordar la creació d’una
Comissió d’Estudi el 3 de juny passat, amb la
missió de posar en comú les mirades i propostes en la tasca de reconstrucció social i econòmica on han d’estar implicades el conjunt de
forces polítiques i la imprescindible participació de patronals, sindicats i institucions municipals en la definició de prioritats i polítiques de
reconstrucció. Tot i la voluntat expressada per
tots els grups en els moments més aguts de la
crisi sanitària, de contribuir a la reconstrucció
del país, han passat els mesos i el Govern no
ha cridat al diàleg, la negociació i l’acord a forces polítiques i agents socials i no ha estat fins
al 7 de juliol que finalment s’ha constituït la comissió d’estudi per a la reconstrucció i la reactivació econòmica, que presidim els socialistes.

Ja el 2 d’abril, el PSC va posar a disposició del
Govern de la Generalitat 44 propostes per millorar la resposta d’urgència a la pandèmia,
així com la nostra disposició a donar suport als
decrets llei que modifiquin els pressupostos per
ajustar els recursos públics. I el 24 d’abril vàrem oferir durant el mes d’abril al president de
la Generalitat de Catalunya i a tots els grups i
subgrups parlamentaris les primeres aportacions del PSC a un eventual Pacte Català per a
la Reconstrucció Social i Econòmica. Sense resposta. El Govern català torna a anar tard, és
temps de definir i posar en marxa les polítiques
per impulsar la recuperació social i econòmi-
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ca, després de la limitació del moviment de les
persones i la hibernació a la qual hem sotmès
la nostra economia. No és temps de divisió i
confrontació entre socis de govern. És moment,
davant el daltabaix que suposa la pandèmia de
la COVID-19 i la crisi sanitària, social i econòmica
que està comportant, de treballar de manera
urgent per compartir les bases de la recuperació del dinamisme social i econòmic.

Aquesta crisi requereix i seguirà requerint un
esforç històric d’actuació pública a tots els
nivells i de col·laboració ciutadana, per això
creiem imprescindible el treball coordinat
i cooperatiu de tota la societat i de tots els
agents públics i privats. Cal situar les persones
i les seves necessitats al centre de la política,
amb reformes que permetin un creixement sostenible i inclusiu.
Volem tenir un sistema sanitari fort i una cultura
de responsabilitat social davant dels riscos socials. Només junts i juntes, sense excloure ningú, podrem sortir més forts: igualtat d’oportunitats i inclusió social han de regir cadascuna
de les intervencions.
El verd i el vermell avancen de la mà: descarbonització i digitalització són condicions per a
la millora social i ambiental de la nostra capacitat productiva, és la combinació de i pel progrés. Només des de l’aposta pel coneixement
i un desenvolupament econòmic sostenible i
digitalitzat serà possible mantenir els llocs de
treball i enfortir el nostre teixit productiu amb
garanties de continuïtat en el nostre territori.
L’aplicació de polítiques feministes és la condició per a una democràcia plena. La principal
iniquitat és la discriminació de la dona al treball i en el repartiment de responsabilitats de

cura. Cal eliminar totes les discriminacions per
construir una societat més corresponsable.
I, finalment cal una pràctica política empàtica,
responsable, lleial i amb voluntat d’acord i per
la unitat, posant per davant el que uneix a la
societat catalana, la societat de la resta d’Espanya i Europa.

Les reformes que farem cal abordar-les des del
marc d’un gran pacte entre governs, administracions, forces polítiques, societat civil i agents
socials i econòmics. Un pacte ambiciós que impulsi amb igual força la recuperació econòmica, la reducció de les desigualtats i la sostenibilitat mediambiental. Un pacte que permeti
a Catalunya recuperar la seva capacitat de
ser motor i líder a Espanya i Europa.

Emplacem tothom a una àmplia aliança pel
nostre present i el futur de la propera generació. El programa de la Unió Europea es diu Next
Generation, conscient de l’herència que construirem amb la gestió d’aquesta crisi als nostres fills. La nostra diversitat ha de ser el motor
d’una societat forta i plural que comparteix els
seus anhels més inclusius.

És el moment de la cooperació lleial i la coordinació entre les estructures de govern i les
administracions, des dels ajuntaments a les
institucions europees, en una governança federal en què ha de prevaldre l’interès comú
enfront una crisi global que afecta tothom i
tots els nivells. És hora d’una unió de voluntats sense precedents per una societat i una
economia millors, més pròsperes, feministes,
justes i sostenibles.
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DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I GOVERNANÇA
PER A LA RECONSTRUCCIÓ SOCIAL I ECONÒMICA

1. POLÍTIQUES PER A LA REACTIVACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DE LA
NOSTRA ECONOMIA
Una recuperació sòlida del nostre creixement econòmic i una reconstrucció social i econòmica amb garanties exigeix estabilitat política, seguretat jurídica,
recursos econòmics per al sector públic, cooperació entre administracions i
diàleg social. A més, si volem ser partícips i protagonistes del Pacte Europeu per
a la Recuperació, l’economia catalana ha d’estar ben integrada en els circuits
econòmics del nostre entorn, amb aliats i socis a Espanya i Europa.
Per contrarestar els efectes de la crisi de la COVID-19, repartir els esforços per a
la recuperació social i econòmica -protegint l’ocupació i les empreses, garantint
el poder adquisitiu de la ciutadania i assegurant la protecció de les persones
més vulnerables-, i afrontar millor els reptes futurs, són necessàries:
•

Polítiques expansives conjuntes i equilibrades, ambicioses i sostenibles a
mitjà i llarg termini,
Millorar la nostra capacitat i governança fiscals, garantint la suficiència
dels serveis públics, la reducció de les desigualtats i l’impuls de l’activitat econòmica,

•

I un sistema més robust de fluxos financers entre administracions i territoris (incloent-hi un nou pacte de finançament autonòmic a Espanya) que
sigui estable, suficient, solidari i corresponsable, que també ens permeti
gestionar millor l’elevat dèficit i deute públic derivats d’aquesta crisi.

Una de les lliçons que ens deixa la gestió d’aquesta pandèmia i les seves conseqüències és que les relacions econòmiques i financeres entre administracions
-des dels ajuntaments a les institucions europees- necessiten instruments forts
i espais adequats per a la presa de decisions que ens són comunes, respectant sempre l’àmbit competencial i territorial i reforçant els principis d’autonomia financera i corresponsabilitat fiscal, especialment davant amenaces i reptes que ens afecten a tots i requereixen una resposta articulada i una estratègia
compartida. El federalisme és doncs el millor sistema per fer front a situacions
com la crisi de la COVID-19, amb un fort impacte econòmic, social i financer,
perquè és sinònim de solidaritat, corresponsabilitat i governs compartits.
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A) POLÍTIQUES CONCERTADES DE DEMANDA I OFERTA A PARTIR
D’AMPLIS ACORDS SOCIALS I POLÍTICS A CATALUNYA I ESPANYA
1.

Impuls de la demanda, amb importants paquets d’ajudes públiques:
1.1

Seguir impulsant els programes de protecció de rendes, llocs de treball i empreses, gestionant coordinadament el deute públic entre
les diferents administracions, especialment en el que resta de l’any
2020, i també respecte a l’augment progressiu dels ingressos fiscals
del sector públic.

1.2 Impulsar projectes de reactivació econòmica amb transparència,
rigor i responsabilitat en la utilització dels diners públics, garantint
un esforç fiscal cooperatiu i concertat entre els agents implicats.
1.3

2.

Garantir el compliment íntegre de les condicions socials i econòmiques lligades als ajuts públics, per evitar pràctiques de frau o poc
ètiques i garantir un enfocament social i col·lectiu.

Impuls de l’oferta, condicionada per una nova normalitat que canviarà
els hàbits de comportament social i econòmic:
1.1

Reorientar la nostra producció cap a l’economia verda i digital, per
garantir l’augment de la productivitat i evitar un creixement descontrolat i desregulat.

1.2

Acordar mecanismes de col·laboració publicoprivada per possibilitar la represa de l’activitat productiva de manera que aprofiti el millor dels dos sectors.

1.3

Promocionar la internacionalització dels sectors productius, per incrementar la seva dimensió, productivitat i digitalització.

1.4

Estimular la digitalització de gran part de les nostres activitats,
com una oportunitat per invertir en capital tecnològic i estimular les
tecnologies logístiques de compravenda a distància i de teletreball.

B) REFORMES FISCALS: MÉS CAPACITAT I MILLORS EINES DE
GOVERNANÇA FISCAL
3.

Tot i que els darrers pressupostos de la Generalitat recullen algunes de les
mesures que el socialisme català havia reclamat, els petits augments de
la pressió fiscal que incorporen no seran creïbles sense un esforç federal de
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lluita contra la competència i el frau fiscals. Cal doncs, impulsar una Reforma fiscal orientada a assolir un sistema impositiu més just i progressiu
que ens permeti ampliar les bases fiscals i incrementar la recaptació dels
recursos fiscals propis, a partir de:
1.1

Reduir la competència fiscal a Espanya i Europa, participant des de
Catalunya activament en els debats i esforços per assolir una major coordinació en aquells impostos amb unes bases més mòbils, i
especialment els impostos sobre la riquesa (patrimoni, successions,
societats i relacionats). Donarem suport a la introducció de figures
impositives a nivell europeu que contribueixin a la transició ecològica
i digital, i a la justícia fiscal en relació amb les multinacionals tecnològiques.

1.2

Estudiar la introducció de millores en la modificació del tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques, amb l’objectiu de gravar de forma més efectiva les rendes més altes tant del
treball com del capital.

1.3

Aprofundir la modificació de l’impost de successions i donacions per
retornar als nivells d’ingressos del 2010, a partir d’una reducció significativa i selectiva dels beneficis fiscals derivats de la normativa catalana. I impulsar junt amb altres governs i forces polítiques un sòl
comú de l’impost per a totes les comunitats autònomes, que se situï
per sobre de la mitjana actual.

1.4

Aprofundir la modificació de l’impost de patrimoni, establert en el
Decret Llei 7/2012, per tal que gravi de manera més intensa els grans
patrimonis, com a pas previ i transitori a l’establiment d’un impost a la
treballant per una reforma coordinada de l’impost a tot Esriquesa,
panya, perquè incrementi de forma substancial la recaptació i la seva
contribució a una fiscalitat més progressiva.

1.5

Com a estratègia per fomentar l’eficiència energètica i la reducció
dels gasos hivernacle, proposem aprofundir en una reforma fiscal
verda que millori les figures impositives i la seva capacitat de recaptació pel que fa a la imposició mediambiental. L’objectiu d’aquestes
noves figures impositives serà la millora de la qualitat ambiental
i també de l’economia en el seu conjunt, en actuar com a motor
de canvi del comportament dels agents econòmics. La introducció
d’aquestes figures haurà d’anar acompanyada d’instruments redistributius que garanteixin que el seu efecte sigui progressiu, que es
presti atenció als sectors que quedin perjudicats, i que ningú quedi
enrere.

1.6

La revisió dels diversos beneficis fiscals que aplica la Generalitat i
l’eliminació d’aquells que són clarament regressius.

1.7

La millora de la gestió tributària en relació amb l’impost sobre els
habitatges buits establert per la Llei 14/2015.
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1.8

La recuperació de l’impost sobre dipòsits bancaris, definit per la Llei
4/2014, de 4 d’abril, de l’impost sobre els dipòsits a les entitats de crèdit, i l’impuls de l’impost sobre transaccions financeres (ITF).

1.9

L’estudi de figures impositives que permetin dotar els programes que
seran necessaris per afrontar els canvis al mercat laboral a conseqüència de la robotització.

4.

Impulsar una reordenació de la despesa pública a partir d’un Pla de Racionalització de la despesa de l’Administració de la Generalitat que introdueixi mesures d’eficiència i avaluació de la despesa i prioritzi les polítiques socials i de reactivació econòmica.

5.

Per millorar l’eficàcia dels òrgans de gestió tributària, impulsarem la constitució del consorci tributari que disposa l’article 204.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, de participació paritària de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de l’Agència Tributària de Catalunya per coordinar
la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció dels impostos de l’Estat
recaptats a Catalunya.

6.

Desenvoluparem un Pla de prevenció i reducció del frau fiscal per lluitar
de manera decidida contra el frau, l’evasió fiscal i l’economia submergida
que millori la consciència fiscal de la ciutadania i la cultura tributària, i que
actuï de forma inequívoca contra els paradisos fiscals, gravant els desplaçaments geogràfics dels beneficis que duen a terme algunes multinacionals i individus de rendes altes

7.

Impulsar una Reforma integral de la Llei de bases de règim local i una
reforma de la Llei d’hisendes locals, per recuperar el principi d’autonomia
local, així com agilitzar els recursos addicionals provinents del Fons de Cooperació Local i donar flexibilitat als criteris de despesa.

8.

Facilitar la inversió dels superàvits pressupostaris i dels romanents de
tresoreria dels ens locals en polítiques socials, la suspensió de la regla de
Despesa i dels Plans Econòmic i Financer que se’n deriven, la flexibilització
de la Llei de contractació pública i la derogació de la LRSAL.

C) UN NOU MODEL DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC FEDERAL
9.

Promoure una actitud de negociació constructiva pel que fa a la gestió
dels fons extraordinaris relacionats amb la pandèmia de la COVID-19
i de cara a la negociació d’un nou sistema de finançament autonòmic.
Hem de passar de la no implicació de Catalunya combinada amb la queixa constant basada en exageracions i sortides de to, a la implicació de
Catalunya en la negociació d’una Hisenda Federal.

10.

Impulsar la distribució dels fons extraordinaris relacionats amb la pandèmia
per criteris objectius que combinin necessitat i població, i que reflecteixin en particular les necessitats extraordinàries en matèria sanitària, educativa i econòmica.
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11.

Promoure la participació, amb els mecanismes més eficients possibles,
de comunitats autònomes i ajuntaments, en la gestió dels fons europeus de reconstrucció econòmica.

12.

Estudiar augmentar la participació actual de les comunitats autònomes en l’IRPF, IVA i impostos especials, de manera que amb els tres
impostos es cobreixin les necessitats dels serveis de l’Estat del benestar
competència de les comunitats autònomes. Els ingressos tributaris es poden ampliar amb la cessió dels nous impostos creats els darrers anys que
ja han estat concertats amb les comunitats forals, com ara els nous impostos ambientals.

13.

Aprovar un Fons de Garantia de Serveis Públics fonamentals de l’Estat
del benestar -dotat amb els recursos de l’IRPF, IVA i impostos especials
de les comunitats autònomes- que garanteixi efectivament l’accés en
igualtat de condicions a aquests serveis bàsics a tot Espanya per a un esforç fiscal similar. Les comunitats forals també han de participar d’aquest
fons, perquè els recursos han d’anar convergint, sigui règim foral o comú.

14.

En general, reformar l’actual sistema d’anivellament, perquè reflecteixi criteris objectius i combini de forma millor els objectius d’eficiència i
equitat. El sistema actual va suposar avenços importants, però va deixar
importants qüestions per resoldre, i va quedar de seguida desfasat per
la crisi anterior.

15.

Fomentar la corresponsabilitat fiscal en el sentit de millorar la capacitat
normativa dels impostos cedits i compartits (de forma individual cada
comunitat autònoma o conjunta entre elles), especialment l’IRPF, i acordar conjuntament amb la resta de CA i el Govern central, uns límits a
la competència fiscal a la baixa en determinats impostos, com ara l’impost de successions i el de patrimoni.

16.

Modificar a fons el Consell de Política Fiscal i Financera amb un esperit
més cooperatiu, tot mantenint les necessàries relacions bilaterals en un
marc de transparència i lleialtat respecte al conjunt.

17.

Desenvolupar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i fer-lo avançar el
màxim, utilitzant a fons els mecanismes previstos, en especial, pel que fa
a la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat, que és
l’òrgan bilateral de relació entre l’Administració de l’Estat i la Generalitat
en l’àmbit del finançament autonòmic, i a qui li correspon, entre altres
funcions, la de canalitzar el conjunt de relacions fiscals i financeres de la
Generalitat i l’Estat.

18.

Donar més rellevància a òrgans tècnics independents que facilitin la informació i la inspiració necessàries per a l’efectiva confluència de voluntats, pròpia d’un estat federal. És necessari que es publiquin els resultats a
temps i de forma entenedora i comparable entre tots els sistemes de finançament (comú, conveni i concert) i que, en el marc d’un Senat federal reformat, es generi un debat anual sobre la base dels resultats obtinguts amb
el conjunt de sistemes de finançament aplicats a totes les CA i sobre les
necessitats d’actualització, evolució de l’equiparació i reforma, si s’escau.
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19.

Estudiar els mecanismes de gestió del deute i dels pagaments a compte,
incloent-hi fórmules d’alleujament del deute a partir de la condonació
per part de l’Estat d’una part del deute, en el cas d’aquelles comunitats
autònomes que hagin estat objectivament pitjor tractades pel sistema actual i una possible reestructuració en alguns casos.

2. GOVERNANÇA FEDERAL: LLEIALTAT, COOPERACIÓ I
COORDINACIÓ ENTRE GOVERNS I INSTITUCIONS
La pandèmia del coronavirus ens està demostrant, una vegada més, que la
interconnexió al món és cada vegada més intensa i que aquesta es tradueix i
es visualitza amb efectes locals concrets al territori. La pandèmia ha posat de
manifest el potencial de la cogovernança federal, però també els dèficits que
tenim de federalisme, i a la vegada ha demostrat que el futur de la humanitat
depèn de la correcció d’aquests dèficits. Per això, davant de fenòmens, esdeveniments i crisis d’aquesta magnitud, és necessari desplegar, més que mai, una
major cooperació entre tots els nivells de governança institucionals ja existents: el multilateralisme dels organismes i les organitzacions internacionals; les
polítiques comunes de la UE; la cohesió, l’equitat i el bé públic compartit que
proporciona l’Estat; l’equilibri social i territorial de la Generalitat, la seva cooperació amb els ajuntaments i el reforçament de la capacitat de tots els nivells de
l’administració que formen part del sector públic.
La cogovernança federal i la lleialtat entre les administracions s’han posat de
manifest com a principis fonamentals en l’actuació pública reforçada de la
pandèmia, que ha exigit molt de tots els nivells de govern. En la reactivació i la
reconstrucció, això haurà de seguir sent així, millorant substancialment els mecanismes existents. Tots els nivells són necessaris, i només ens en sortirem amb
cooperació i lleialtat. La lleialtat no només s’ha d’invocar i esperar que baixi
del cel, sinó que s’ha de promoure amb reformes de governança que millorin la
relació entre l’administració general de l’Estat i les comunitats autònomes, i la
relació entre aquestes. Aquestes relacions tenen insuficiències derivades del fet
que el ràpid procés de descentralització no va venir compassat amb la creació
d’instruments i marcs adequats per a la presa de decisions que a tots afecten.
Les relacions logístiques, econòmiques i financeres entre administracions necessiten disposar d’institucions de tall federal, que respectin els àmbits de decisió i competències pròpies d’un sistema de govern multinivell.
La reiterada celebració durant la pandèmia de les conferències de presidents de comunitats autònomes amb el president del Govern, i la participació continuada de
tots ells, denota la conveniència de la fórmula i la necessitat del seu desenvolupament. L’Estat és compost i és necessari combinar proximitat territorial i visió general.
La conferència de presidents ni ha de ser purament consultiva ni ha d’esdevenir
una nova font de propaganda per a expressar exageradament els suposats
greuges. És un mecanisme que s’ha de vincular a les conferències sectorials de
ministres i a la Comissió de comunitats autònomes del Senat, per donar una
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major solidesa federal prèvia a una necessària reforma constitucional. Aquestes fórmules de cooperació reforçada han de servir per resoldre problemes concrets i per donar lloc a idees, projectes i llibres blancs amb els quals facilitar
nous consensos multilaterals, per exemple amb relació a un reforçat rol federal
de coordinació sanitària que serveixi de suport a la gestió autonòmica.
Per combatre la crisi global de la COVID-19 i impulsar una recuperació social i econòmica justa, que al mateix temps ens permeti reconstruir un sistema
més equitatiu i eficient, és imprescindible la conjugació en informació, logística
i gestió de recursos de tots els nivells de governança. Requereix un gran esforç
públic, des de la UE als ajuntaments, tenint en compte que la capacitat dels
diferents nivells de govern -en termes de recursos humans i financers, qualitat
i solidesa institucional- té un impacte en l’efectivitat de les polítiques associades a la crisi i a la recuperació, i que l’experimentació i l’aprenentatge que permet la diversitat de jurisdiccions han de complementar-se amb mecanismes
de coordinació lleial que permetin extreure els màxims beneficis del bagatge i
la tolerància a l’error, per resoldre els problemes de la gent, especialment quan
aquests són de vida o mort.
La coordinació, la col·laboració i el treball conjunt entre institucions i administracions davant d’un objectiu col·lectiu no és només necessari, sinó exigible
per la ciutadania i la societat en el seu conjunt. La bona governança precisa
voluntat d’entesa i reconeixement de l’altre, i en aquesta prevalença de l’interès comú davant una crisi global com la que estem vivint ningú té ni tindrà el
monopoli de la sobirania, sinó que aquesta serà compartida. I és en aquest
marc que és imprescindible establir una estratègia comuna, global, europea,
espanyola i catalana, adaptada a sectors i territoris, que ens permeti construir
un món més pròsper, just i sostenible.

A) LA UNIÓ EUROPEA, UNA RESPOSTA COMUNA
La crisi global de la COVID-19 ha significat i significa un gran repte per Europa i
les institucions comunitàries. No només perquè afecta tots els països de la Unió,
amb major o menor mesura, sinó perquè la seva gestió és tot un desafiament
més enllà de l’esfera econòmica, posant a prova el sentit últim de la governança europea. Les repercussions d’aquesta crisi en el projecte d’integració política precisen, més que mai, d’una veritable unió europea. Aquesta és una oportunitat per demostrar que la UE i els països que la integren són capaços d’articular
una resposta comuna davant d’un esdeveniment sense precedents; per innovar
en termes de governança i cooperació entre estats-membre; per arrelar valors
com la solidaritat i per fer front als corrents euroescèptics.
És el moment que les institucions comunitàries adoptin un paper proactiu i coordinat per protegir la ciutadania europea també en el camí cap a la recuperació social i econòmica. Per això donem la benvinguda al Pla per a la Recuperació europea aprovat aquest juliol que implicarà uns nivells d’inversions
públiques sense precedents i per primera vegada, la mobilització de recursos
propis i mutualització del deute que hauran d’anar dirigits cap a una economia
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del coneixement, que possibiliti la transició ecològica i la transformació digital, i
reequilibri les dimensions social i econòmica per no deixar ningú enrere.
Des del PSC creiem que cal treballar per poder fer una execució eficaç del fons
per donar resposta a les necessitats econòmiques i socials d’una ciutadania
que s’ha vist afectada per una situació d’extremada gravetat. Cal que el Govern de la Generalitat de Catalunya reforci la coordinació amb el Govern de
l’Estat per canalitzar els recursos extraordinaris de la forma més ràpida i eficient
possible. Entenem que la millor manera de gestionar aquests recursos seria a
través d’una finestreta única que integri les ajudes i crèdits per articular el fons
català i que en faciliti la tramitació.
Necessitem que els recursos del Pla de Recuperació per a Europa arribin a tot el
territori i per això, el Govern de la Generalitat no pot deixar de banda el món local, és necessari que coordini l’execució dels fons amb les entitats municipalistes
i els ajuntaments. Per això, aquesta vegada seguint el principi de subsidiarietat
de la UE, les institucions supramunicipals hem de garantir la capacitat financera
suficient per assegurar la implementació dels tres principals condicionants del Pla
de Recuperació europeu com són:
1.

Pacte verd europeu. La inversió verda a través de polítiques d’eficiència
energètica i sistemes energètics renovables, rehabilitació d’edificis i habitatges, models de negoci circulars, mobilitat sostenible i una indústria verda
i baixa en carboni, asseguraran i crearan llocs de treball. Cal demanar a
Europa que destini part del pressupost de la UE per a la recuperació a les
inversions verdes i promogui la mobilització de quantitats importants de finançament privat, alhora que calen plans d’ajuda estatal i flexibilitat fiscal
per facilitar els paquets d’estímul financer del sector públic.

2. Digitalització. La inversió en polítiques del coneixement, infraestructures i
tecnologies digitals serà crucial per trobar les cures i els medicaments per
a futures malalties, millorar la manera d’atendre els pacients, reforçar les
pimes, crear noves oportunitats de negoci a les zones rurals i avançar en la
digitalització de l’agricultura, i millorar els serveis digitals dels governs i les
empreses.
3. Pilar Europeu de drets socials. Reconstruir i enfortir el nostre sistema de
protecció social de salut, serveis socials, educació i treball per respondre, amb perspectiva de gènere, a les necessitats vitals de la ciutadania quan la malaltia afecta les seves vides, les famílies, la feina o el seu
entorn. I també ampliar-ho i millorar-ho amb el sistema de rendes garantides que s’acordi a diferents nivells: sistemes europeus, mínim vital
espanyol, renda garantida autonòmica i cartera de serveis municipals
per als sectors més vulnerables.
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B) MÉS I MILLOR COL·LABORACIÓ ENTRE EL GOVERN ESPANYOL I
LA GENERALITAT
Davant l’excepcionalitat d’aquesta crisi, veiem que la millor resposta que podem
donar des dels poders públics és una resposta conjunta i coordinada. Només la
responsabilitat en l’exercici de les competències i el consens en les prioritats
de les mesures, és a dir, col·laborar més i millor, permetrà un ús més eficient,
efectiu i responsable dels recursos públics, per no deixar ningú enrere i perquè
la reconstrucció arribi a tothom i a tots els sectors.
En cap cas podem admetre que el marc competencial es tradueixi en l’aixecament de murs i barreres administratives ni en un camp de batalla que limiti
l’eficàcia dels governs i ens faci tornar enrere, ni que es plantegin enfrontaments imaginaris, quan les batalles que estem lluitant són molt reals i afecten
directament el benestar i la seguretat de les persones d’avui i demà. És per això
que el Govern Torra ha de deixar de gestionar aquesta crisi des del prejudici
identitari i situar-se al costat del Govern d’Espanya. Recordem que els darrers
anys havien anat normalitzant de nou les relacions entre el Govern d’Espanya,
amb el president Pedro Sánchez al capdavant, i el Govern català, malmeses en
la darrera dècada, i que els avenços han estat significatius -especialment en el
marc de les comissions bilaterals i la taula de diàleg- i que el reforç a l’autogovern autonòmic ha estat continu.
El combat davant els efectes de la COVID-19 i la reconstrucció social i econòmica
han de ser, més que mai, un exercici i un esforç compartit i just entre governs i
administracions. Des de la nostra responsabilitat pública hem de ser capaços d’establir una nova agenda amb prioritats clares de vocació de servei a la ciutadania:
1.

Mobilitzar els recursos necessaris per fer front al fort endeutament inicial, amb el suport del paper protagonista de les institucions europees, i estar molt més presents en la presa de decisions comunitàries amb relació
al Fons de Recuperació Europeu, així com amb tots els nous instruments
financers que des de la UE s’endeguin per ajudar els països i regions més
afectats per la COVID-19.

2.

Sense que sigui incompatible amb modular el pagament dels impostos
durant la fase més aguda de la crisi per a alguns sectors, promoure un
creixement gradual dels recursos fiscals, sobretot per la via d’eixamplar
les bases fiscals i combatre el frau i la competència fiscals, i impulsar
amb urgència la creació del consorci tributari que preveu l’Estatut.

3.

Assegurar una resposta fiscal conjunta i coordinada amb la Generalitat
de Catalunya, i la resta de governs autonòmics, en el marc del Consell de
Política Fiscal i Financera.

4.

Enfortir i millorar el funcionament de les administracions públiques, amb
major transparència i accessibilitat digital, repensant l’organització interna per guanyar flexibilitat, autonomia i capacitat de prestació del servei i
d’adaptació en temps canviants com aquest.
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1.1 Internalitzar el coneixement amb més i millors quadres, reduint la
dependència de les empreses proveïdores.
1.2 Desenvolupar una estructura de comandament amb personal sobradament acreditat en competències professionals i directives.
1.3 Simplificar la seva estructura a conseqüència de la lleialtat federal, el que
fa una administració no ho ha de fer una altra. Les administracions s’han
de complementar i no competir, no hi ha un mercat sinó una estructura de
prestació de serveis públics a la ciutadania basada en la cogovernança.
1.4 Desenvolupar una millor col·laboració publicoprivada per abordar
objectius socials d’interès general
5.

Crear un espai de treball, coliderat Estat-Generalitat, amb la participació d’altres administracions supranacionals i supramunicipals i els agents
socials i econòmics, amb l’objectiu d’aportar perspectives i dissenyar estratègies per reconstruir i preparar Catalunya -i Espanya- davant situacions
d’emergència en el futur, com ara possibles brots de la COVID-19.

6.

Impulsar mecanismes de participació de la ciutadania i la societat civil
en aquesta reconstrucció social i econòmica, recuperant així la confiança
en la política, en els seus governants i en les institucions.

C) GOVERNANÇA LOCAL: OPERATIVITAT I PROXIMITAT CIUTADANA
L’oportunitat de gestionar aquesta triple crisi a casa nostra, davant la manca de
rigor i compromís del Govern català respecte les competències que li són pròpies, ha estat un factor cabdal per aprofitar el nostre municipalisme i situar nous
reptes i noves oportunitats en aquest camí de recuperació i reconstrucció social
i econòmica: fomentar la innovació i l’activitat econòmica local, reivindicar la justícia territorial, prioritzar els serveis a les persones i les polítiques redistributives i de
diversitat, i ajudar els ajuntaments més vulnerables que es troben en una situació
difícil de risc financer, perquè aquesta no repercuteixi en els seus veïns i veïnes.
En aquesta crisi de la COVID-19, hem necessitat i necessitarem des de les organitzacions internacionals als ajuntaments, les diputacions, els consells
comarcals i tots els ens locals, sota els principis de cooperació, coordinació
i subsidiarietat. Si la lògica municipal s’articula per majories que fan avançar
els pobles i les ciutats, són també les administracions locals, les més properes a
la ciutadania, les que poden tenir més informació i adaptar les polítiques a la
cada realitat territorial, perquè només amb la coordinació de tots els nivells de
govern podrem arribar a tothom i a tots els racons.
Fent valdre també la nostra experiència històrica municipal, el nostre tarannà
de bona gestió i la nostra vocació pública, més que mai, és el moment de millorar la nostra capacitat de coordinació per fer front comú a les contingències d’aquesta emergència sanitària, econòmica i social, i treballar amb unitat
d’acció i lleialtat institucional entre totes les administracions de l’Estat.
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1.

Recuperar les competències i la capacitat d’autoorganització dels ajuntaments, que van perdre amb la Llei d’estabilitat pressupostària i que fixava aquesta limitació de la regla de la despesa amb l’excusa del context
de crisi econòmica i financera de 2008.

2.

Mobilitzar la totalitat del superàvit i els romanents de tresoreria que
es generin per poder-ho destinar a polítiques socials i econòmiques. Per
això, reclamem poder fer ús del superàvit de 2019 sense cap limitació, flexibilitzant amb això la rigidesa de la regla de la despesa i de l’estabilitat
pressupostària, per cobrir les necessitats de les persones més vulnerables
completar la dotació en material i efectius d’aquells serveis municipals
més necessitats de reforçar.

3.

Seguir treballant per revertir les retallades cap al món local, la greu morositat en els pagaments de tota mena de transferències de l’actual Govern català i la manca de desenvolupament legislatiu de caràcter municipalista per part de la Generalitat.

4.

Reforçar i reconèixer la cooperació supramunicipal de la FEMP per part de
la FMC-ACM, enllestint la seva unificació per optimitzar recursos, millorant
la coordinació amb altres ajuntaments i províncies de la resta de l’Estat per
la seva interlocució davant els ministeris i d’altres organismes municipalistes i
metropolitans com l’AMB, Localred, Associació Catalana de Petits Municipis.

5.

Reactivar el municipalisme estatutari com el Consell de Governs Locals de
Catalunya, previst en l’Estatut però mai desenvolupat per part del Govern
català, com a paraigua de totes les comissions informatives i de cooperació
local de caràcter interadministratiu entre el món local i les conselleries.

6.

Impulsar la diplomàcia local, la diplomàcia de ciutats, com a concepte de
treball en xarxa per a l’intercanvi d’informació i suport entre municipis i regions de diferents Estats, però que mantenen en comú necessitats locals i
de veïnatge transfronterer: des de la CGLU de l’ONU, el Comitè de les Regions de la UE, el Consell de Municipis del Consell d’Europa, xarxes europees
i mediterrànies (Eurocities, Eurotowns, EuroMed-cities), i la transfronterera
Euroregió Pirineus-Mediterrània.

7.

Coordinar les respostes necessàries davant els canvis que es produiran
en l’estructura productiva dels municipis a conseqüència de la crisi de la
COVID-19, especialment pel que fa a la recuperació de l’activitat en el sector
del turisme, la restauració i els serveis culturals i esportius. Adoptar plans
locals de suport a la recuperació i al manteniment de la seva demanda.

8.

Treballar per la viabilitat de les polítiques locals de la Nova Agenda Urbana i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
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PLA CATALÀ PER A LA RECONSTRUCCIÓ
ECONÒMICA I SOCIAL

Amb la voluntat de construcció conjunta, de suma, de voler buscar el diàleg
entre tots i totes per fer la millor reconstrucció possible i assolir la reactivació
econòmica i social que el país necessita, presentem les nostres propostes per al
Pacte Català per a la Reconstrucció. Un pacte que volem que posi en marxa un
pla per reactivar l’economia sobre les bases d’un model social i econòmic més
just, amb mesures que blindin els serveis públics, que assegurin que no augmenten les desigualtats i que garanteixin la implantació i el creixement d’empreses amb llocs de treball de qualitat.
És hora de començar a preparar la reconstrucció i, tot i que el repte és enorme,
no podem oblidar tampoc l’objectiu d’impulsar una societat millor, més pròspera, justa i sostenible, que només serà possible amb reformes que promoguin un
creixement fort i inclusiu que situï les persones i les seves necessitats en el centre
de l’acció política.
Obrir el debat sobre la millor manera de construir el futur, a través de propostes
diverses, la millor manera d’afinar els plantejaments que sorgeixin, mai no ha
de ser vist com un problema. Els i les socialistes prioritzem un desenvolupament
econòmic inclusiu, sostenible i basat en l’aposta pel coneixement i la digitalització amb unes polítiques que facin de la igualtat d’oportunitats i la disminució
de les desigualtats socials l’eix de l’acció pública.
La lliçó de la crisi sanitària és ben clara: cal tenir activats tots els mecanismes
de protecció i això vol dir mobilitzar recursos, tenir governs estables i eficaços
i treballar per tenir una economia forta amb mercats ben regulats i empreses
sòlides capaces de generar llocs de treball de qualitat. Necessitem un sector
públic potent per desenvolupar un model social i sanitari robust, que reconegui
d’una vegada per totes la feina dels seus professionals i on els diferents nivells
de govern, des de la Unió Europea fins als ajuntaments, actuïn coordinadament, afegint noves prestacions i sistemes de protecció més sòlids.
La nostra proposta de Pla per a la Reconstrucció està articulat al voltant de
quatre objectius eixos:
Els Drets de ciutadania planteja propostes de salut, d’atenció a la dependència
i promoció de l’autonomia personal, educació, infància, adolescència i famílies en risc, serveis socials, habitatge, polítiques feministes, contra la violència
masclista, treball i garantia de rendes amb l’objectiu de no deixar ningú enrere
amb serveis públics forts i garantint la inclusió social amb una clara intervenció
feminista.
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El Desenvolupament i la recuperació dels sectors per superar la hibernació econòmica, estímuls per la represa i suport als sectors directament afectats per
la distància individual obligada per evitar la propagació de la COVID-19, amb
especial atenció als ajuts a empreses i persones treballadores autònomes, comerç, hostaleria, turisme, cultura i esport.
La Descarbonització, que exigeix l’emergència climàtica i la lluita contra el canvi climàtic, per implantar un model energètic renovable, una mobilitat sostenible i la promoció del transport públic, el sector agroalimentari i l’equilibri territorial.
La Digitalització sostenible, inclusiva i justa. Avançar cap a una societat més
justa i igualitària ens obliga, inevitablement, a avançar cap a una economia
del coneixement. Situem el coneixement al centre de la nostra economia com
el valor més important. És l’únic camí possible per competir globalment, créixer
millorant la productivitat i generar llocs de treball de qualitat garantint el benestar social. També per reindustrialitzar el país amb una base sòlida que perduri al llarg dels anys i sobrevisqui a crisis com la que estem patint avui.
Al costat del Pla, és imprescindible la creació d’un Fons Català per a la Reconstrucció social i econòmica que compti amb inversió pública suficient i que permeti integrar tots els ajuts i crèdits extraordinaris públics europeus, estatals
i aportats pel pressupost de la Generalitat, reajustant les prioritats a les quals
ha portat la inèrcia dels darrers anys, per fer front a les conseqüències de la
COVID-19. El Fons, amb un mínim de 2.000 milions d’euros ha d’ordenar i donar
coherència a les polítiques de reconstrucció i pot actuar com a finestreta única
pels diferents agents a qui afectin les mesures, siguin administracions locals o
empreses i autònoms, seguint l’estil de la Finestreta Única Empresarial (FUE).
Al voltant d’aquest fons s’haurien d’articular una sèrie d’actuacions públiques
que inclouen ajudes a empreses i autònoms, i plans específics per als sectors
més greument afectats per la crisi:
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OBJECTIU 1: GARANTIR DRETS
No deixar ningú enrere amb serveis públics forts i
garantint la inclusió social. Polítiques feministes. Treball
amb drets i garantia de rendes

DRET A LA SALUT: PRIMER, LA SALUT DE TOTHOM
Mesures immediates
1.

Fer seguiment de les persones afectades per la COVID-19, ja que no sabem el grau d’afectació que pot haver generat en l’estat de salut.

2.

Interioritzar tota la despesa generada per mantenir l’alta capacitat del
sistema sanitari.

3.

Recuperar l’assistència desprogramada que no s’ha atès durant el període de crisi.

4.

Fer un Pla de Xoc per abordar unes llistes d’espera que s’han incrementat
amb la crisi de la COVID-19.

5.

Dotar de recursos per retribuir de manera igualitària a tot el personal
sanitari, recuperant el 100 % del pagament per objectius.

6.

Recuperar els i les professionals que es van perdre a les retallades, sobretot a l’atenció primària, que haurà de fer el seguiment dels afectats en
l’àmbit comunitari.

Mesures a mitjà i llarg termini
7.

Reconstruir i enfortir el nostre sistema de salut, sumant els diferents serveis públics, per respondre a les necessitats vitals de la ciutadania quan
la malaltia afecta les seves vides, les de les seves famílies, la seva feina o
el seu entorn.

8.

Integrar i coordinar més i millor el sistema sanitari amb els serveis socials.

9.

Tendir a una despesa en Salut del 7 % del PIB de Catalunya.
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10.

Reforçar l’aposta de recerca bàsica i aplicada, al mateix temps que generarem una nova indústria en termes de producció de serveis sanitaris,
recuperant bona part de la farmacèutica i de la biotecnològica.

11.

Disposar de reserves estratègiques que permetin abordar el primer pla
de xoc d’una pandèmia.
1.1

Reforçar la prevenció, la promoció i la vigilància de la salut, a través de veritables polítiques de Salut Pública, amb participació de
tots els nivells de l’administració.

1.2

Reforçar l’atenció primària i comunitària com a eix assistencial bàsic i vertebrador del sistema.

1.3

Garantir la capacitat de provisió de material de protecció i subministraments bàsics.

1.4

Reconeixement real dels i les professionals de la salut, tant en
l’àmbit retributiu, com de càrregues de treball, passant també per
dotar de reconeixement les noves professions en l’àmbit sanitari.

ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL
12.

Canviar el model de residències per a persones en situació de dependència, amb mesures per garantir la cura de la salut de les persones residents i de prevenció per evitar una nova propagació de la COVID-19 als
centres residencials, la millora urgent de les condicions laborals del personal treballador dels centres, la revisió urgent de les ràtios de personal i un
pla per al retorn a la normalitat de la vida de les persones residents.

13.

Impuls d’una taula de diàleg, entre agents socials, sindicats, entitats del
tercer sector i administracions, per regular un nou model de funcionament dels centres residencials, amb una nova regulació de centres, un
pla d’inversions per a la seva reconversió, l’actualització de les previsions
de necessitat de noves places, la revisió de mecanismes de finançament i
l’enfortiment del control públic del funcionament dels centres. Volem abordar l’atenció residencial, fent-la evolucionar cap a un model més enfocat
a la persona, centrat en unitats de convivència més reduïdes, on la prioritat sigui la qualitat d’atenció i basat en una atenció més personalitzada i
integrada.

14.

Impulsar decididament un model d’atenció a l’autonomia personal basat en la promoció de la vida independent de les persones, que possibiliti
viure a l’entorn habitual de les persones, diversificant i millorant els serveis
i les prestacions que han de facilitar romandre a l’entorn més proper, des
d’una visió d’atenció integral de les diverses necessitats per viure de forma
autònoma.

15.

Reforç pressupostari del Programa d’Atenció Domiciliària i els diferents
serveis que d’ell depenen (atenció a les persones, atenció a la llar, tele-
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assistència, àpats a domicili) per assegurar la qualitat de vida, la cura i la
seguretat de les persones dependents que viuen a les seves residències
habituals.
16.

Enfortir la relació entre els serveis hospitalaris, sociosanitaris, SAD i residencials de gent gran, infància i persones amb discapacitat. Les residències han de comptar amb elements de medicalització bàsics atès que les
persones que ingressen ho fan -i ho faran- cada vegada amb un grau de
dependència més elevat, assegurant sempre l’assistència sanitària.

17.

Incrementar els mòduls que l’administració paga als serveis residencials. L’increment ha de repercutir en un augment de la qualitat dels serveis
però, de forma especial, en la millora de les condicions laborals de les auxiliars de geriatria i professionals de les residències.

18.

Refer els mecanismes de control, relació i comunicació de l’administració
autonòmica i local envers els equipaments residencials.

19.

Impulsar l’ús de les noves tecnologies per millorar la informació que les
famílies tenen dels residents als recursos assistencials.

20. Reconèixer la tasca de les professionals de l’àmbit social i assistencial.
Cal enfortir i sistematitzar la formació continuada en aquest sector, establir la formació mínima per desenvolupar les tasques de cura i crear una
bossa de treball permanent disponible també en casos d’emergència, tant
per al sector residencial com per als serveis d’atenció domiciliària.
GARANTIR LA IGUALTAT EN L’EDUCACIÓ
21.

Situar el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats en el centre de
qualsevol pla de recuperació o minimització de l’impacte social de la COVID-19, destinant els recursos extraordinaris necessaris i en corresponsabilitat amb els ens locals.

22. Desenvolupar un Pla d’Alfabetització Digital, amb especial atenció a
l’alumnat en situació de major vulnerabilitat, per assegurar l’ús adequat
dels dispositius digitals i l’adaptació de les seves aptituds als requeriments
de demanda del mercat en el futur.
23. Desenvolupar un Pla de Digitalització dels Centres Educatius que els doti
dels equipaments i l’accés a internet d’alta qualitat per al desenvolupament d’entorns virtuals d’aprenentatge a l’aula, i els doti d’eines digitals
educatives per al desenvolupament d’educació en entorns virtuals.
24. Flexibilitzar el currículum per donar resposta a les desigualtats sorgides
arran de la pandèmia de la COVID-19, amb un enfocament més flexible,
innovador i globalitzador i una avaluació més competencial i equitativa,
assegurant que no es penalitzi l’alumnat.
25. Destinar els recursos necessaris per garantir, l’estiu del 2020, l’accés universal a les activitats de lleure educatiu i, d’una manera específica, asse-
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gurar-ne l’accés als col·lectius més vulnerables, comptant amb els recursos previstos pels governs de l’Estat i la Generalitat.
26. Donar cobertura als ajuts alimentaris per a menors vulnerables, durant
els mesos no lectius de l’estiu de 2020, conjuntament amb la resta d’administracions, i utilitzant també els fons que es rebin de l’Estat, per garantir
que l’alumnat en risc d’exclusió social tingui cobertes les necessitats alimentàries, amb el manteniment de les targetes moneder o altres fórmules.
Mesures pel curs vinent
27.

Consensuar amb el conjunt de la comunitat educativa, i en el marc del
Pacte contra la Segregació, la planificació i les mesures per afrontar el
curs escolar 2020-2021 i la situació d’emergència educativa en un context de desigualtats creixents, i assumir la responsabilitat corresponent a
cada administració en el marc d’aquest consens.

28. Garantir, el curs escolar 2020-2021, la màxima presencialitat del conjunt de l’alumnat escolaritzat a Catalunya, prioritàriament en l’etapa
d’educació infantil, primària i secundària, i en l’educació especial, evitant
diferències horàries significatives entre centres educatius d’una mateixa
zona educativa, sempre d’acord amb els criteris que determinin les autoritats sanitàries.
29.

Assegurar els recursos suficients per a la neteja i la desinfecció necessàries de tots els centres i espais educatius en què es desenvoluparan les
diverses etapes educatives del curs 2020-2021, amb vista a la reobertura
escolar el setembre del 2020; elaborar protocols sanitaris clars i proveir els
centres i els espais educatius del material higiènic i de protecció adients,
d’acord amb les recomanacions sanitàries.

30. Reforçar el Programa Salut i Escola i assegurar la presència de personal
sanitari de referència a tots els centres d’educació infantil, primària i secundària.
31.

Elaborar un pla d’impuls, reforç i foment de l’etapa educativa de 0 a 3
anys per evitar que la crisi socioeconòmica provocada per la pandèmia
de la COVID-19 origini una pèrdua d’oportunitats educatives als infants de
famílies vulnerables, i plantejar línies d’ajuts a llars d’infants en dificultats pel servei públic que presten.

32. Augmentar el pressupost destinat a l’educació especial per garantir una
cobertura adequada de les necessitats de l’alumnat, tant pel que fa a les
mesures de suport educatiu com a les necessitats educatives especials.
33. Mantenir i ampliar, si calgués, el curs escolar 2020-2021, el personal de
suport per garantir una atenció adequada de l’alumnat amb necessitats educatives especials als centres educatius (vetlladors, logopedes i
intèrprets de llengua de signes, entre d’altres) i mantenir els programes
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d’escolarització compartida d’acord amb el que determinin els protocols
sanitaris.
34. Impulsar una taula de seguiment del desplegament de l’escola inclusiva
i un pla de suport i protecció de la inserció social i laboral de la diversitat
funcional.
35. Pla d’acció contra la bretxa digital per garantir que el conjunt de l’alumnat escolaritzat arreu de Catalunya, a partir de l’inici del curs escolar
2020-2021, disposi de l’equipament informàtic i la connectivitat necessària, i per reforçar també el currículum i la capacitació digital de l’alumnat,
els docents i els centres educatius, amb plataformes digitals de recursos,
materials i didàctica virtual.
36. Iniciar, durant el curs 2020-2021, la recuperació de la sisena hora a l’escola pública per compensar les desigualtats educatives i fomentar reforços
o activitats educatives complementàries als centres educatius, prioritzant
els centres que ho requereixin per llur situació de complexitat.
37.

Adaptar el currículum per recuperar continguts del curs actual en el primer trimestre del curs 2020-2021.

38. Ampliar la plantilla docent, el curs 2020-2021, per afrontar la necessitat de reduir la ràtio d’alumnes per docent d’acord amb les recomanacions sanitàries; incorporar-hi nous perfils de professionals qualificats (de
l’àmbit de l’educació social, la psicologia i la pedagogia, entre altres) que
puguin abordar, conjuntament amb els docents, l’atenció de l’alumnat en
situacions més complexes, d’acord amb la disponibilitat a la borsa de treball de professorat de les diverses especialitats; i preveure la borsa de
personal substitut necessari per garantir la suficiència de personal docent durant tot el curs escolar.
39.

Reforçar la formació del professorat i l’assessorament de les direccions
i els claustres, especialment en competència digital, desenvolupament
curricular, suport a la innovació metodològica i codocència, per afrontar
les noves necessitats del curs escolar 2020-2021.

40. Garantir a l’alumnat de famílies vulnerables, el curs 2020-2021, la gratuïtat dels llibres de text i material didàctic.
41.

Vetllar perquè, a partir del primer trimestre del curs 2020-2021, i sempre
que les directrius del Departament de Salut ho permetin, es puguin dur a
terme les sortides i les colònies que cada centre hagi inclòs a la programació general del curs.

42. Impulsar un pla de reforç de l’èxit escolar i contra l’abandonament escolar prematur, en el context actual, recuperant el finançament dels plans
educatius d’entorn i amb beques que incentivin una titulació postobligatòria i el retorn als estudis, entre altres programes específics, i també un
pla de xoc dotat de recursos per atendre contextos de segregació o de
complexitat socioeducativa.
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INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES EN RISC
43. Creació d’una bossa de professionals del Servei Català d’Ocupació amb
educadors i educadores socials, treballadores i altres titulacions professionals per atendre la manca de personal en el sector de la infància
en risc. Els serveis residencials d’infants permanents o provisionals han de
rebre també suport sanitari, i incloure’ls dins del model de continu assistencial que es proposa també per a les persones grans o amb situació de
dependència.
44. Cercar alternatives clares a la institucionalització de la infància en risc,
prioritzant el model de família acollidora i incrementant la prestació econòmica que aquestes reben per l’acolliment, i promovent l’acolliment en
pisos o espais més petits.
45. Assegurar la igualtat d’oportunitats en la infància i lluitar decididament
contra la pobresa infantil, mitjançant polítiques de garantia de rendes
que han de ser compatibles amb prestacions que assegurin l’accés a l’educació, l’alimentació i el lleure dels infants.
46. Garantir la suficiència alimentària a tots els infants, tant dels que rebien
beques de la Generalitat com dels ajuntaments, i ampliar els recursos per
a l’increment de la demanda que es produirà arran de la crisi.
47.

Enfortir els protocols d’atenció i detecció d’infants víctimes de violència
familiar i abús sexual.

48. Enfortir els protocols d’atenció i detecció de situacions d’assetjament, odi
i/o discriminació per orientació sexual i d’identitat de gènere, especialment entre els adolescents, i impulsar un pla contra les discriminacions,
per raó de gènere, raça, religió, discapacitat, edat i orientació sexual,
que inclogui formació i campanyes de sensibilització i difusió dels valors
de la diversitat, la pluralitat i la interculturalitat.
49. Enfortir el paper de les EAIA per poder treballar directament, des de la
proximitat, i en conjunció amb els serveis socials municipals, tant amb els
infants com amb les famílies.
50. Potenciar el programa d’alimentació i oci educatiu d’estiu VECA i/o reforçar els Casals d’estiu municipals, adaptats a la realitat actual, i que es
converteixin en espais on es garanteixi una alimentació equilibrada i oci
educatiu per reduir les bretxes que s’estan obrint en diferents sectors socials i que es poden incrementar a l’estiu.
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EL PAPER DELS SERVEIS SOCIALS
51.

Enfortir el Sistema de Serveis Socials Municipals, ampliar les ràtios
de professionals de referència per a garantir la qualitat de l’atenció
social, millorar les estructures de gestió per a facilitar la tramitació
de prestacions socials des de l’entorn local, millorar els sistemes de
gestió facilitant la interoperabilitat amb els sistemes d’informació i
gestió de salut, de treball i d’habitatge, i enfortir la capacitat d’intervenció comunitària especialment en l’àmbit de la salut i la salut
mental de la població.

52. Donar prioritat a la cobertura de baixes, permisos i excedències atès
l’increment important de demandes a serveis socials, tant de prestacions
com d’acompanyament a persones i famílies víctimes de la crisi derivada
de la paràlisi econòmica.
53. Aprovar, via decret, una nova fitxa del contracte programa amb els municipis, que haurà d’anar acompanyada d’un fons econòmic suficient per
atendre les derivades socials de la pandèmia.
54. Revisar, ampliar i aprovar una nova Cartera de Serveis Socials.
55. Crear espais d’atenció permanent a persones sense llar. Adaptació d’espais per l’atenció de persones sense llar per poder oferir atencions menys
massificades i més centrades en la persona.
HABITATGE
56. Reactivar les Taules d’Emergència d’Habitatge, com a element fonamental d’atenció a col·lectius d’alta exclusió social.
57.

Reforçar les Oficines d’Habitatge per assessorar sobre els ajuts disponibles per lloguers i/o hipoteques, tant en l’àmbit estatal com autonòmic i
local, així com per garantir la suficiència energètica.

58. Allargar el termini de la moratòria del pagament a aquelles famílies que
han vist empitjorades les seves condicions econòmiques i que estan en
habitatges de lloguer social de la Generalitat de Catalunya.
59.

Incrementar les línies de subvenció pel pagament del lloguer existents, a
fi que no quedin excloses les unitats familiars que ho necessitin.

60. Desplegament de la Llei de millora de les urbanitzacions.
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POLÍTIQUES FEMINISTES
61.

Incorporar la perspectiva de gènere a tots els recursos i serveis públics
que s’ofereixin a la ciutadania com a resposta a la crisi socioeconòmica
provocada per la COVID-19, garantint la visió interseccional per donar una
resposta adequada a les diverses necessitats i realitats (menors, dones
grans, dones amb discapacitats, migrades, etc.).

62. Garantir la participació de les dones professionals en els espais de presa
de decisió.
63. Aprovar mesures específiques de caràcter temporal per protegir les dones de les conseqüències de la recessió econòmica.
64. Coordinar l’obertura dels serveis d’atenció a la dependència, amb la
reincorporació dels i les treballadores al mercat de treball.
65. Promoure el teletreball com una alternativa laboral mentre els centres
educatius i els serveis vinculats a l’atenció a les persones dependents no
reprenguin l’activitat ordinària, sobretot en el cas de les famílies monomarentals.
66. Promoure accions positives per acompanyar les famílies monomarentals
que es trobin en situació de vulnerabilitat: renda garantida de ciutadania i/o ingrés mínim vital, serveis de conciliació, ajudes per al pagament
de l’habitatge, etc.
67.

Facilitar, mitjançant SAD, la cura dels infants de les famílies monomarentals si les aules o les activitats de lleure no s’obren al mateix moment
que es reprèn l’activitat laboral.

68. En el marc del Consell de Relacions Laborals, impulsarem mesures per
corregir l’actual bretxa salarial (23 %) que condiciona també la de les
pensions futures (37 %) i té un impacte directe en la pobresa de les dones.
69.

Revisar la normativa del Fons de Garantia de Pensions i facilitar per endavant les pensions a les mares davant de potencials retards o impagaments de les mateixes a causa de les conseqüències econòmiques de la
COVID-19.

70. Promocionar estudis de Formació Professional, així com Cicles de Grau
Mitjà i Superior, vinculats a la promoció de l’autonomia personal i atenció
a la dependència, sectors que com s’ha demostrat estan clarament feminitzats.
71.

Reconèixer la tasca dels i les professionals de l’àmbit social i assistencial.

72. Regular el salari de les i els professionals que treballen en els àmbits
d’atenció i cura.
73. Promoure accions positives que corregeixin les situacions de segregació
horitzontal i vertical que es donen al mercat de treball en general, i al
sector de cura en particular.
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74.

Adaptar horari i reducció de jornada per tenir cura de la parella i/o familiars de fins a segon grau quan sigui per les causes derivades de la COVID-19.

75. Garantir els serveis bàsics de salut per a les dones i les nenes, incloent-hi
els serveis de salut sexual i reproductiva.
76.

Iniciar un procés de reflexió sobre la necessitat de compaginar els usos
del temps personal, social, familiar i laboral, perquè el lloc de treball
tradicional s’adapti a la nova normalitat i a la societat digital. Un procés
que analitzi la durada de les jornades de treball, els horaris… mesures que
assegurin un equilibri amb la vida personal i desterrin els rols de gènere
tradicional.

77.

Promoure plans d’igualtat en totes les empreses tecnològiques. Aquest
tipus d’empreses està donant forma al futur i ho fa amb un biaix de gènere
produït per la manca de diversitat que presenten. És necessari assegurar
la diversitat en qui està dissenyant i creant els algoritmes que estan canviant la societat perquè reflecteixi la diversitat de la nostra societat.

78. Programa de foment i suport a les vocacions STEM, superant la bretxa de
gènere, i pla per al desenvolupament, l’atracció i la retenció del talent de
les dones en aquest sector.
CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
79.

Establir protocols d’atenció per a les dones víctimes de violència masclista,
en els que s’estableixin mecanismes de coordinació entre els i les diferents professionals que les atenen per evitar situacions de discriminació
secundària.

80. Realitzar campanyes específiques per prevenir, sensibilitzar i atendre les
dones víctimes de violència masclista i els seus infants.
81.

Implicar la ciutadania en la denúncia de les situacions de violència masclista. Tots i totes som corresponsables davant del masclisme.

82. Reforçar els Serveis d’Atenció psicològica i jurídica dels SIADs i dels SIEs
per donar resposta de manera immediata, un cop acabi el confinament,
a totes les dones i els infants que han patit violència masclista durant
aquesta crisi, així com les que ja patien o potencialment la patiran a conseqüència de la crisi econòmica posterior.
83. Reforçar els serveis de suport a menors víctimes de violència masclista.
84. Incrementar el nombre de places d’emergència per a les dones que pateixen violència masclista i els seus infants.
85. Impulsar campanyes d’acció positiva per afavorir la inserció laboral de
les dones víctimes de violència masclista.
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86. Reforçar les Unitats de Valoració Forense Integral.
87.

Realitzar formació afectivosexual a les escoles per educar en la no-violència, i en les relacions igualitàries i segures.

88. Realitzar campanyes específiques de formació amb perspectiva de gènere als jutjats i mitjans de comunicació.
89.

Implementar els recursos necessaris per rescatar les dones prostituïdes
en mans de proxenetes o bé les que estan sent obligades a saltar-se el
confinament i sortir al carrer.

DRET AL TREBALL I TREBALL AMB DRETS
90. Fomentarem la reactivació i la represa progressiva de l’economia, proporcionant respostes ponderades que evitin la sortida del mercat d’empreses solvents i afectades negativament per aquesta situació transitòria
i excepcional, contribuint a minorar l’impacte negatiu sobre l’ocupació i
l’activitat econòmica. En el marc del diàleg social, estudiarem els mecanismes que garanteixin els ERTOS com a instruments de flexibilitat interna de
les empreses i de protecció de l’ocupació i dels treballadors.
91.

Modernitzar i optimitzar les polítiques actives d’ocupació mitjançant el
Servei d’Ocupació de Catalunya a partir de:
1.1

La reordenació del SOC, amb l’objectiu de liderar la intermediació pública i universal, tot garantint la no discriminació i la igualtat
d’oportunitats en la gestió de la crisi laboral.

1.2

La reorganització de les accions actuals del SOC i la planificació
de les futures segons les possibilitats d’inserció de les persones aturades.

1.3

L’increment del personal del SOC, per oferir acompanyament i itineraris personalitzats, apropant-nos a les ràtios marcades per l’OIT.

1.4

La revisió dels incentius a la contractació, per evitar les ineficiències i les redundàncies, prioritzant la incentivació dels contractes
indefinits.

1.5

L’actualització de l’estratègia d’ocupació jove, a partir del disseny
de sistemes i programes d’ocupació per a joves que incorporin estratègies d’acompanyament perllongades en el temps. Convertir
el programa de Garantia Juvenil en una eina útil per aconseguir
la inserció estable al mercat laboral, proporcionant llocs de treball,
pràctiques o formació que resultin de valor per al futur laboral dels
i les joves.

1.6

L’articulació d’un nou dret a la formació contínua, que permeti la
permanent actualització de les competències i habilitats de les persones treballadores. El sistema de formació haurà de conjuminar
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la formació inicial del sistema educatiu amb la formació contínua,
garantint l’eliminació de les bretxes de gènere i digital.
1.7

Incrementar significativament els recursos per als col·lectius que
ja estaven sent discriminats pel mercat de treball abans de la crisi
de la COVID-19: dones, joves, atur crònic i, sobretot, sectors amb
discapacitat funcional reconeguda.

1.8

Executar de la manera més ràpida possible el desplegament de
les Estratègies Territorials, per fomentar l’adaptació de les programacions en matèria d’orientació, formació i promoció de l’ocupació
a les necessitats del territori.

1.9

Reforçar els serveis d’ocupació i la Inspecció Laboral, garantint la
salut i la seguretat en el treball, ajustant itineraris segons l’ocupabilitat i posant especial atenció a la prevenció dels nous riscos laborals associats a la digitalització i l’ús de noves tecnologies, tant a la
feina presencial com a la feina a distància.

1.10

Crear mecanismes i dispositius per afavorir els trànsits laborals
ràpids -formació i acompanyament- i reforçar el sistema d’intermediació laboral.

92. Elaborar plans de xoc específics per als sectors de la cultura, comerç, hostaleria, turisme i esport, a partir dels estudis i les projeccions de què disposem.
93. Fer Plans d’ocupació locals, amb fons de la Generalitat, amb la possibilitat
d’afegir fons municipals propis per augmentar l’oferta. Aquesta contractació tindrà especial cura en fomentar la contracció paritària i es prioritzaran llocs de treball vinculats a la rehabilitació energètica d’edificis, els nous
sistemes energètics, els serveis lligats a la dependència i la digitalització de
l’administració pública. Aquests Plans d’ocupació locals aniran vinculats a
les formacions dels Plans de formació i qualificació professional, com a garantia d’adquisició d’experiència professional posterior a la formació.
94. Enfortir les mesures de seguretat i salut als centres de treball, en el marc
d’un model de prevenció de riscos laborals que permeti una organització
del treball més saludable i millor preparada per abordar en el futur possibles crisis com la de la COVID-19.
95. Aprovar una Estratègia de Formació Professional i Aprenentatge al llarg
de la Vida, que inclogui la creació de noves places en CFGS i CFGM, l’acreditació de l’experiència laboral, la renovació del catàleg formatiu i el disseny de noves titulacions, i el reforç de la formació contínua, especialment
entre els col·lectius més vulnerables.
En el marc d’aquesta estratègia, es comptarà amb programes d’acreditació i
formació renovats que responguin a les necessitats de qualificació de joves
i professionals en l’etapa postcovid, especialment adequats a la demanda
del teixit productiu en la seva especialització i vinculats principalment a l’àmbit sanitari, la promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència,
la indústria 4.0 i el nou model energètic descarbonitzat, i la nova gestió digital
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de les administracions. S’integrarà la innovació i l›emprenedoria com a eixos
prioritaris d›una FP que donin respostes a les necessitats actuals i futures.
96. Elaborar un Pla de formació i qualificació professional retribuïda per ajudar a evitar la sortida del mercat laboral de persones treballadores de sectors afectats per la crisi econòmica vinculada a la pandèmia i a nous hàbits
de comportament social i econòmics. Estarà vinculat a les necessitats laborals de les transicions ecològiques, energètiques i tecnològiques, i a contractes dels Plans d’ocupació locals.
97.

Pla de formació de segona oportunitat, flexible i a partir dels coneixements acreditats, per assegurar que les persones desocupades, especialment els joves, tinguin accés al títol de Graduat en ESO.

98. Flexibilitzar i millorar l’accessibilitat de la formació dels treballadors i treballadores mitjançant una oferta modular de Formació Professional generalitzada.
99. Potenciar la Formació Professional dual i la vinculació de l’empresa amb
la universitat.
100. Potenciar l’orientació professional com a servei públic d’acompanyament
en el disseny dels nous itineraris formatius i professionals de cada persona
al llarg de la vida.
101. Crear certificats de professionalitat de fàcil ocupació.
102. Creació d’un sistema d’informació que reculli la informació relativa a la
formació professional cursada i a les competències professionals acreditades per una persona, que permeti expedir un carnet personal de qualificació amb la finalitat que les persones puguin acreditar-se davant qualsevol actor o operador del sistema laboral i formatiu.
103. Promocionar els estudis STEM entre els i les joves, amb accions positives
per a les dones a causa de l’ampli biaix de gènere existent en els estudis
tècnics i científics, i en la prospecció d’inserció laboral prevista en els pròxims anys per a les persones que tinguin estudis STEM.
104. Obrir els programes de Garantia Juvenil cap a l’atracció d’emprenedoria
innovadora que puguin esdevenir una opció laboral.
105. Promoure la connexió entre la Formació Professional, la Universitat i les
empreses innovadores perquè hi hagi una transferència de coneixements
tecnològics cap a la realitat empresarial, satisfent les necessitats existents
a la nostra societat i creant noves oportunitats laborals.
106. Pla de formació en habilitats digitals per a la ciutadania. El pla ha d’abordar de manera urgent el reciclatge de professionals en actiu cap a un entorn digital que tindrà efectes positius en la productivitat del teixit econòmic
i també en la incorporació de professionals en atur cap a sector digitalitzats.
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GARANTIA DE RENDES MENTRE ES BUSCA FEINA
107. Desplegar plenament la Renda Garantida de Ciutadania i adaptar-la
com una prestació subsidiària a l’Ingrés Mínim Vital, prenent com a referència l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya.
108. Incrementar l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya fins als
655,63 € mensuals i 9.178,82 € anuals, recuperant l’IPC acumulat des de
la seva congelació el 201.
109. Revisar la cartera de prestacions econòmiques de caràcter social per
optimitzar la complementarietat amb el sistema de renda garantida,
unificant altres ajudes, suports i prestacions existents i buscant l’eficiència
tant del sistema com dels mecanismes d’accés.
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OBJECTIU 2: DESENVOLUPAMENT/RECUPERACIÓ
Ajuts per superar la hibernació, estímuls per a la represa
i suport als sectors directament perjudicats per la
distància individual obligada per evitar la propagació de
la COVID-19

AJUTS A EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES
1.

Establir de manera urgent mecanismes de renegociació dels préstecs
concedits per l’ICF i Avalis a PIMES i autònoms afectats per la crisi de la
COVID-19 a conseqüència de l’afectació generada: períodes d’inactivitat,
reducció de la facturació o qualsevol altra causa que dificulti el pagament
dels préstecs.

2.

Establir una línia de préstecs amb l’aval de l’ICF i Avalis adreçats a les PIMES i autònoms afectats per la crisi sanitària de la COVID-19, amb quanties entre els 20.000 € i fins als 500.000 €, per tal que tant les PIMES com
els autònoms hi puguin accedir.

3.

Crear una línia d’ajuts de 100M € per a autònoms i 100M € per a PIMES, a
través de convocatòria pública de procediment de concurrència no competitiva, facilitant l’accés a aquells que, des de l’inici de l’estat d’alarma,
hagin vist reduïda la seva facturació en un 75 % comparat amb el mateix
període de l’any anterior.

4.

Crear una línia d’ajuts específica de 50M € per al pagament de lloguers
d’establiments i instal·lacions empresarials adreçada a PIMES i autònoms.

5.

Crear una línia d’ajuts dotada amb 50M € per a la digitalització de les
PIMES.

6.

Accelerar, per part de la Generalitat, el pagament de les factures pendents amb proveïdors per liquiditat a les empreses.

7.

Reactivar el Consell del Treball Autònom de Catalunya, constituït el juliol de 2019, per impulsar el treball autònom de qualitat; i aprovar un Pla
Estratègic i d’Impuls del Treball Autònom, junt amb els agents socials i
econòmics, per estimular l’emprenedoria, les iniciatives empresarials i la
generació d’autoocupació en l’àmbit rural basada en la innovació, la digitalització i la formació especialitzada.
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8.

Reforçar programes d’ajuda i suport als nous autònoms, millorant els mecanismes i serveis de suport i orientació a les persones emprenedores.

9.

Prioritzar el treball autònom i les micropimes en els programes de qualificació, per donar-los el suport necessari per créixer i adaptar-se als canvis
tecnològics.

10.

Promoure l’emprenedoria entre les dones i facilitar la materialització i
l’èxit dels seus projectes empresarials, a partir d’accions formatives de
mentoria i de creació de xarxes. Creació d’espais de connexió i activitats amb altres emprenedors, inversors, etc. per donar més visibilitat
a l’emprenedoria de les dones i ampliar la potencialitat de les xarxes
creades.

11.

Iniciar programes d’ajudes per a emprenedors i emprenedores sense recursos i impulsar serveis d’acompanyament a les necessitats de finançament davant les entitats locals de crèdit i la creació de fons locals per a la
creació d’empreses.

12.

Crear una Finestreta Única Empresarial àgil i eficient per donar informació,
realitzar tràmits i dur a terme les gestions necessàries que facilitin a les empreses i els autònoms la resposta a aquesta crisi a través de les mesures públiques establertes.

13.

Impulsar una major coordinació entre les accions de l’ICO i de l’ICF a Catalunya, amb l’objectiu de millorar la seva eficàcia i incrementar el nombre total de beneficiats.

14.

Desenvolupar programes de suport i formació perquè les PIMES puguin
aprendre a ser més innovadores, productives i sostenibles per a poder
oferir més llocs de treball i contribuir a la generació de riquesa. Un servei
d’assessorament/acompanyament públic que permeti maximitzar el seu
impacte.

15.

Facilitar la formació i actualització permanent d’informació dels tècnics
que formen part de la Finestreta Única Empresarial, perquè comptin
amb les eines més adequades per a la prestació d’aquest servei.

AUTOMOCIÓ
16.

Aprovar un pla amb finançament suficient per al sector de l’automoció
a Catalunya, un sector industrial estratègic i tractor de tota la cadena de
valor: fabricació de components de vehicles, de béns d’equip per a la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric, fabricació de vehicles complets o logística, mobilitat sostenible.

17.

Enfortir la Mesa de l’Automoció de Catalunya com a espai de reflexió, anàlisi
i debat sobre la necessària i urgent transformació de la indústria de l’automoció i la planificació d’estratègies concertades de transició justa i sostenible que
garanteixin la viabilitat del sector i de les seves plantilles.
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ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
18.

Abordar una Estratègia per a l’Economia Social a Catalunya que faci
créixer el seu arrelament i la seva connexió amb accions de la resta d’Espanya, europees i internacionals; interconnecti l’economia social productiva amb els canals de venda al detall; i doni visibilitat social a una altra
manera de fer economia centrada en les persones.

19.

Impulsar i incentivar la conversió d’empreses societats anònimes o societats limitades en crisi en cooperatives o societats laborals que sigui
propietat de les persones treballadores, en activitats que siguin econòmicament viables, en empreses de diferents grandàries, tant del sector
industrial com de serveis.

20. Promoure i reforçar l’actuació d’empreses del sector no lucratiu amb una
motivació social en aquells sectors econòmics on la qualitat no és fàcilment
contractable, i on les empreses lucratives han mostrat les seves limitacions,
especialment en els sectors de les cures, l’educació i els serveis socials.
21.

Donar a conèixer les oportunitats que ofereix l’economia social, mitjançant campanyes d’informació en els centres educatius, la societat civil i
les comunitats locals.

22. Estudiar els nous fenòmens d’innovació social i inversió d’impacte, de
manera que entenguem el significat, els seus límits i els factors que distingeixen aquesta economia social de resultats socials (empreses amb béns
i serveis de valor social, de doble o triple rendibilitat, etc.) de l’economia
de governança social (cooperatives, empreses d’inserció, cets, ss.ll.) i de
l’economia de mercat.
23. Promoure segells o estàndards d’empreses conscients i responsables socialment, on l’empresa pugui aconseguir la distinció complint amb requisits
de diversa naturalesa, facilitant la flexibilitat i incentivant que cada empresa trobi la seva manera de comprometre’s amb la societat i el planeta.
24. Atorgar un paper central a l’economia social en polítiques de promoció
econòmica local, impulsant fons per donar cobertura sòlida a les necessitats específiques de finançament de l’emprenedoria i la innovació social.
COMERÇ I HOSTALERIA
25. Aprovar un Pla de xoc urgent i específic de 50M € per al sector comercial
i de la restauració, i crear una taula de treball sectorial i territorialitzada.
26. Obrir una línia directa d’ajuts als ajuntaments per a suport de PIMES, autònoms, comerciants, restauradors, bars i teixit econòmic.
27.

Pla per garantir una adequació estructurada de PIMES, hotels, apartaments, restaurants, mercats municipals, mercats de venda no sedentària, botigues, càmpings, etc., a la nova realitat postcovid.

34

Propostes del PSC per un Pacte per a la reconstrucció
i la recuperació social i econòmica

28. Crear campanyes de sensibilització i suport al comerç local de proximitat i de qualitat, sostenible i segur.
29.

Crear línies d’ajuts per promoure la creació de plataformes d’àmbit local
que esdevinguin referents online per als consumidors. Cal posar en marxa i facilitar espais click and collect i Marketplace amb l’oferta de proximitat i qualitat i diferenciada que existeix al territori per no quedar enrere en
aquest nou escenari digital.

30. Establir programes de digitalització per a empreses del sector comercial
afavorint el seu trànsit cap al comerç online com a complement del comerç al detall.
31.

Desplegar la Llei de comerç, dotant els territoris d’eines per a la planificació estratègica, la monitorització de l’activitat dels eixos comercials i la
implementació de les APEUs.

32. Aprovar la Llei d’àrees de promoció economia i urbana (APEU) per afavorir
la professionalització i la competitivitat del teixit econòmic i comercial a les
nostres ciutats.
33. Desplegament Pla Estratègic de Comerç – Agenda 20/21, treballant i planificant estratègicament el territori, incorporant una visió integral de l’experiència dels visitants, i situant el comerç com a element vertebrador de
barris mitjançant aspectes com la mobilitat urbana o l’urbanisme comercial.
34. Adaptar i millorar els espais urbans per a l’activitat comercial i la mobilitat.
35. Protegir el comerç tradicional, preservant i promovent la conservació del
comerç emblemàtic, elaborant un pla d’ocupació de locals buits, i impulsant una remodelació i modernització dels mercats municipals.
36. Traçar aliances transversals entre polítiques de promoció turística i les
polítiques de foment del comerç, per tal de fomentar i potenciar el comerç turístic i el turisme de compres.
37.

Actualitzar itineraris formatius en competències de comerç via la formació continuada, la certificació de la competència professional i la generació de continguts formatius flexibles, que promoguin models de carrera
professional en el sector.

38. Foment de l’emprenedoria comercial amb suport financer, acompanyament i educació emprenedora.
39.

Impulsar projectes estratègics al territori basats en identitats comercials
diferenciades, que enforteixin el model associatiu actual, i articulin propostes de valor singulars.
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TURISME
40. Elaboració d’un Pla de xoc pel sector del turisme dotat amb 50M € i activació d’un comitè de crisi COVID-19, integrat pels agents públics i privats del Turisme, que plantegi, coordini i faci el seguiment de les diferents
mesures de xoc. El pla inclourà mesures d’especialització i modernització
d’establiments i zones turístiques amb especial atenció a la reducció de la
petjada ecològica.
41.

Establir amb caràcter urgent diferents ajuts o línies de crèdit per:
1.1

Garantir la liquiditat de les empreses, posant determinades condicions o garanties.

1.2

L’adequació dels negocis a les noves condicions de seguretat que imposen els protocols de seguretat per a cada tipus d’activitat turística.

1.3

Reactivar l’activitat econòmica en les destinacions locals i comarcals, prioritzant aquests ajuts quan siguin per a projectes d’àmbit de
la marca turística territorial més àmplia (marques oficials de Catalunya). Al mateix temps, ampliar la línia dels Fons de Foment del
Turisme per a la renovació de l’oferta i el producte turístic d’una destinació territorial. Una part d’aquests fons es destinarà a la subvenció de programes de vacances familiars i de joves a destinacions
properes.

42. Impulsar un pla R+D del sector, que inclogui un Sistema Integral d’Observació i Màrqueting Turístic de Catalunya, fent valdre la seva eficàcia i
eficiència per un màrqueting conjunt en moments de crisi.
43. Ajudar en el trànsit cap a una oferta turística desestacionalitzada i diversificada, mitjançant ajuts per adaptar els hotels, especialment els de
tipus familiar, i garantir la seguretat sanitària.
44. Estudiar la flexibilització dels allotjaments turístics perquè passin a ser
de tipus residencial.
45. Facilitar i fomentar el paquet turístic all-in-one per incrementar la seguretat dels turistes (trasllats, hotels, reserves a restaurants i espectacles,
excursions, etc.).
46. Establir ajuts o línies de crèdit a llarg termini per:
1.1

La renovació de les infraestructures turístiques (implantació d’energies renovables; gestió del model de negoci sota criteris d’economia
circular; tractament, reducció o reciclatge de residus; digitalització
del model de negoci, innovació i internacionalització).

1.2

La renovació de destinacions turístiques locals que necessiten fer inversions de caràcter urbanístic per fer evolucionar el producte, amb els
següents criteris: destinació sostenible, urbanisme sostenible, mobilitat
sostenible, tractament de residus, implantació d’energies renovables, etc.
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1.3
47.

La digitalització de la destinació turística, per tal que aquesta evolucioni com a destinació intel·ligent.

Revisar i avançar en el desplegament del Pla Estratègic de Turisme de
Catalunya i el Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya per recuperar la
confiança ciutadana en el destí Catalunya, garantint la protecció de la
cadena de valor, reactivant el sector de manera sostenible i resilient amb
l’adaptació a les tendències globals que esdevenen grans oportunitats de
futur -com són la digitalització i la sostenibilitat-, fomentant el turisme interior de 2020 i 2021 (comerç, gastronomia, cultura i l’esport del país) a
preus assequibles, millorant els sistemes d’informació i coneixement del
sector i duent a terme campanyes de promoció del turisme nacional i internacional.

48. Territorialitzar les campanyes turístiques i millorar la seva gestió integral, ajudant en la distribució de fluxos pel territori i ampliant les línies
del Fons de Foment del Turisme per a la millora o renovació de l’oferta i el
producte turístic de destinació.
49. Impulsar l’actualització de les regulacions i el marc legal, amb l’objectiu
de promoure l’ordenació, la qualitat, les oportunitats i la competitivitat en
l’oferta del sector turístic.
50. Impulsar i promoure l’FP i de grau dels diferents àmbits de l’activitat
turística, per formar en competències prospectives (promoció, captació,
gestió) i tradicionals (lideratge, hospitalitat, qualitat de servei). Establir
ajuts i beques als centres formatius de segon i tercer cicle.
51.

Incrementar la inversió als centres de recerca orientats a l’aplicació de
nova tecnologia en la gestió, planificació i coneixement del turisme,
amb estreta col·laboració amb els sectors productius.

CULTURA
52. Declarar la cultura com a bé de primera necessitat, com han fet altres
països de la Unió Europea.
53. Elaborar un estudi dels impactes directes i indirectes que ha tingut la crisi de la COVID-19 en la cultura, dirigit i coordinat pel CoNCA, tenint molt
present la repercussió en els treballadors i les treballadores del sector i els
autònoms.
54. Crear una taula mixta de coordinació, integrada per representants dels
sectors culturals, CoNCA, Departaments de Cultura, Economia i Hisenda
i Treball i els Grups Parlamentaris, per abordar un pla de xoc estructural
per a la Cultura. Aquesta també hauria de comptar amb un instrument
de coordinació amb altres administracions: diputacions, ajuntaments (a
través de la FMC i l’ACM) i el Ministeri de Cultura.
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55. Treballar en una aliança entre les polítiques culturals i les polítiques educatives per abordar el tractament de les arts en els ensenyaments obligatoris per tal de fer realitat un pla general d’ensenyaments artístics i
culturals que abasti, com a mínim, l’educació artística i cultural a l’educació obligatòria i no obligatòria, així com els centres especialitzats autoritzats pel Departament sigui quina sigui la seva titularitat.
56. Treballar en una aliança entre les polítiques culturals i les polítiques de
foment i promoció turística.
57.

Adoptar mesures adreçades a incentivar el consum cultural com l’establiment d’un bonus cultural i descomptes en les entrades per a determinats
col·lectius, com els joves i la gent gran.

58. Adoptar mesures de flexibilització pressupostària per garantir l’execució
íntegra del pressupost de cultura.
59.

El compromís que el pressupost de cultura arribi al 2 % del total del
pressupost de la Generalitat, activant la taula mixta entre el sector
cultural i l’Administració.

60. Incrementar les partides dedicades a la compra de llibres amb destí a
les biblioteques públiques, que hauran de vehicular-se mitjançant les llibreries.
61.

Promoure un Pla estratègic d’R+D+i en cultura digital per a l’enfortiment de
les indústries culturals i recreatives, la transformació del sector audiovisual i
el foment de la creació digital, basat en cinc pilars fonamentals: educació,
formació, creació digital i internacionalització, amb la finalitat d’orientar
les polítiques culturals en paral·lel a la transformació tecnològica del sector
cultural i, amb això, l’impuls al desenvolupament i competitivitat de les indústries culturals i creatives a Catalunya.

62. Fer seguiment en l’etapa postconfinament de les possibles limitacions
d’aforament i les seves conseqüències econòmiques que afectaran algunes activitats del sector (productores, teatres, musicals, cinema, sales
d’exposicions i de concert, artistes, tècnics, etc.).
ESPORT I ENTITATS SOCIALS
63. Facilitar la gestió econòmica de les entitats esportives i socials, especialment en els ajuts públics.
64. Articular mecanismes per donar garanties laborals per al treball en l’esport i les entitats socials.
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OBJECTIU 3: DESCARBONITZACIÓ
Transició ecològica, economia verda, mobilitat sostenible i
equilibri territorial

PER RECUPERAR L’ECONOMIA AMB UNA BASE MÉS SOSTENIBLE
1.

Transformar l’Institut Català de Finances en l’instrument públic de finançament d’una part de la inversió vinculada amb el Pla català de reconstrucció social i econòmica i els processos de Transició ecològica, i impulsar
una major coordinació amb les accions de l’ICO per millorar l’eficàcia i
incrementar el nombre de beneficiaris.

2.

Dissenyar estratègies de desenvolupament just i sostenible fins a 2050
per a les zones declarades com a territoris econòmicament vulnerables
causats pels efectes de la pandèmia o que han empitjorat la seva situació
econòmica a causa de l’aturada d’activitats. Estratègies que inclouran un
Pla de diversificació i reactivació econòmica verda 2020-2025 (DREV),
amb intervenció i inversió pública de la Generalitat, l’Estat i la Unió Europea, per a la instal·lació i creació d’empreses i el desenvolupament d’infraestructures i tecnologies baixes en carboni amb capacitat de crear nova
ocupació local estable. El Pla DREV desenvoluparà polítiques actives
d’ocupació, amb serveis d’ocupació especialitzats en la Transició ecològica, polítiques de protecció social específiques i iniciatives de formació i
reconversió professional en ocupacions de nous sectors.

3.

Pla de suport i impuls d’implantació a Catalunya d’indústries vinculades
als equips dels nous sistemes energètics renovables, especialment la fotovoltaica, l’emmagatzematge i la mobilitat elèctrica.

4.

Pla de barris de rehabilitació d’habitatges (Llei de barris 2.0, 2020-2025)
lligat a una estratègia de rehabilitació energètica d’habitatges en barris
envellits, amb l’objectiu de millorar el confort tèrmic, l’accessibilitat i aconseguir estalvis energètics i autoproducció energètica renovable.

5.

Impulsar els Polígons d’activitat econòmica sostenibles (PAES), per crear
processos de simbiosi industrial i ecoinnovació, transformant-los en espais
urbans i d’empreses més eficients energèticament i amb menors emissions
de GEH (compra col·lectiva d’energia, eficiència energètica i ús de renovables), amb circuits d’economia circular per a la gestió de residus, reciclatge, reutilització de materials, aprofitament energètic d’alguns processos
industrials, etc.
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6.

Desenvolupar l’Estratègia catalana d’economia circular i d’ecodisseny
amb polítiques mesurables en els sectors dels residus, d’aprofitament de
materials amb segona vida i en diferents cercles productius. S’implantaran mesures d’ecodisseny, d’ecoinnovació i d’eficiència energètica i de materials en sectors importants com els de la construcció, el turisme, l’agroalimentació, els embalatges i envasos, la indústria tèxtil i la fabricació
electrònica, entre d’altres.

7.

Plataforma digital que recopili les sinergies territorials d’economia circular de Catalunya, per facilitar la interconnexió de projectes vinculats,
sobretot, amb els residus, el reciclatge de materials, l’aigua i l’energia.
Aquesta plataforma localitzarà empreses i sectors que poden establir relacions i circuits d’economia circular i se centrarà especialment en la simbiosi industrial dels nostres polígons d’activitat econòmica.

ENERGIA: LA IMPLANTACIÓ DEL NOU MODEL ENERGÈTIC RENOVABLE
8.

L’objectiu per al 2030 de consum energètic a Catalunya és que aquest sigui mínim un 50 % d’origen renovable i que mínim el 75 % de la producció
elèctrica sigui produïda per energies renovables Posar en servei en la pròxima dècada 2020-2030 a Catalunya un mínim de 10.000 MW de nova
generació energètica renovable.

9.

Creació d’una Agència Catalana de l’Energia, amb l’objectiu d’actualitzar l’estratègia energètica que aprofundeix en els programes d’eficiència,
la incorporació d’instal·lacions renovables, la millora del subministrament
energètic, la contribució ambiental de la política energètica catalana i la
participació en el desenvolupament de nous projectes energètics.

10.

Pla català de rehabilitació energètica d’edificis públics i habitatge de lloguer públic (2020-2025), per impulsar la rehabilitació energètica d’edificis,
la implantació d’estalvi i eficiència energètica i la implantació de sistemes
energètics renovables per a autoconsum (especialment fotovoltaica) en edificis i infraestructures públiques, amb sistemes d’emmagatzematge i punts
de recàrrega per a vehicles elèctrics. Aquest Pla donarà suport econòmic als
Plans locals d’autoconsum renovable. Es proposa la instal·lació de 60 MW
fotovoltaic d’autoproducció, amb una dotació de 100 milions d’€.

11.

Pla de finançament de projectes energètics renovables en polígons d’activitat econòmica, per donar suport a les PIMES i empreses que veuran reduïda la seva factura energètica -projectes d’estalvi i eficiència energètica, instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum i per la mobilitat de les
empreses-, amb préstecs sense interès i sense avals extraordinaris i subvencions per finançar una part de la infraestructura comuna de projectes
d’autoconsum col·lectiu (xarxes energètiques, comunitats locals d’energia,
projectes d’emmagatzematge, etc.). Aquest Pla inclourà mesures de finançament directes (subvencions) i indirectes (bonificació d’impostos) i finançament publicoprivat (contractes PPA, lloguer de teulades...).
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12.

Plans Locals d’implantació d’energia renovable en edificis, espais i infraestructures públiques per autoconsum municipal i/o compartit amb
entitats i veïnatge pròxim, vinculat a la mobilitat elèctrica, amb subvenció als ens locals. Es fomentarà, sobretot, les instal·lacions fotovoltaiques,
les de biomassa i les bombes de calor eficients.

13.

Plans de transformació de ports esportius i dels Ports de Barcelona i Tarragona en ports verds: instal·lacions per subministrar electricitat als vaixells atracats
i les operacions portuàries; instal·lació de plaques fotovoltaiques per a autoconsum de les activitats desenvolupades al port i les pròpiament portuàries i la
mobilitat elèctrica, etc. a través d’un acord amb el Govern d’Espanya.

14.

Aprovar un Pla de suport a les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum
ciutadà, comercial i industrial, amb especial incidència en el foment de
l’autoconsum compartit, la substitució per fotovoltaiques de les instal·lacions obsoletes de termosolars d’aigua calenta, la creació de microxarxes
i la constitució de comunitats locals d’energia, producció renovable amb
magatzematge i vinculació als vehicles elèctrics. S’inclourà la bonificació o
subvenció d’equips i accions d’eficiència energètica i de producció d’energia renovable, així com l’atorgament de préstecs a interès 0 a les persones
físiques, empreses i entitats d’economia social sense afany de lucre que
s’impliquin en la producció, comercialització i consum d’energia renovable.

15.

Desenvolupar un diàleg amb les associacions municipalistes per incloure,
en una nova Llei de territori i d’urbanisme de Catalunya, l’obligació en la
planificació urbanística municipal (POUM) de fer una reserva destinada a
espais destinats a la generació d’energia renovable, que s’establirà en els
espais improductius, sòl qualificat d’industrial no desenvolupat o desocupat, sostres residencials i industrials o infraestructures que ho permetin.

MOBILITAT SOSTENIBLE I PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC
16.

Elaborar una Pla de rescat amb una injecció extraordinària d’inversió
per afavorir el transport públic.

17.

Desenvolupar un Pla de xoc de mobilitat sostenible en els entorns urbans i metropolitans, impulsant les inversions destinades a estimular una
mobilitat de baixes emissions, que assegurin un transport públic atractiu i
fiable, possibiliti una mobilitat accessible i assequible per a tota la ciutadania, promogui i millori la seguretat en la mobilitat i implanti el concepte
de mobilitat intel·ligent adaptada a nous àmbits.

18.

Promoure la renovació del parc de vehicles, impulsant la indústria orientada a produir vehicles nets i revisant en profunditat el model de
mobilitat, passant de l’actual política de transports a una veritable política de mobilitat sostenible.

19.

Aprovar un Pla d’instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics
en espais públics, comercials i d’aparcaments privats.
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20. Desenvolupar un Pla Estratègic de la Bicicleta que fomenti la creació de
xarxes pedalables al territori de Catalunya.
21.

Promoure que es destinin carrils de grans infraestructures (autopistes, rondes, grans avingudes) a la bicicleta elèctrica per afavorir-la com a vehicle per anar a la feina amb recorreguts d’una certa longitud.

22. Promoure que les empreses comprin bicicletes per als seus treballadors.
Impulsar que les grans empreses de l’automoció a Catalunya iniciïn línies
de producció de bicicletes i patinets elèctrics.
23. Generar carrils bus i ampliar el nombre de línies i les freqüències, incrementant els recursos destinats a la subvenció del transport públic. Desenvolupar
la Llei de finançament del transport públic i, especialment, els seus mecanismes de finançament, per transitar cap a un model de transport més modern
que potenciï la sostenibilitat mediambiental, la productivitat i el creixement
econòmic i la cohesió social.
24. Implementar la T-Mobilitat.
25. Garantir que les flotes de vehicles de les administracions públiques siguin principalment elèctriques.
INFRAESTRUCTURES
26. Millorar les infraestructures ferroviàries que donen suport a les rodalies i
regionals a Catalunya, també de les de Ferrocarrils de la Generalitat.
27.

Revisar el Pla d’infraestructures Ferroviàries de Catalunya, per integrar
tots els operadors i les modalitats ferroviàries (Metro, FGC, Renfe i Tramvia) i elaborar un pla d’inversions creïble.

28. Executar el Corredor Mediterrani és fonamental per al desenvolupament
econòmic i social de Catalunya i també d’Espanya.
29.

L’acabament del tram central de l’L9 del metro és un objectiu estratègic,
així com els perllongaments de l’L1, L2, L3 i L4 del metro i la unió de les
línies del Vallès i del Baix de FGC.

30. Desdoblar l’eix de l’Ebre.
31.

Ampliar la capacitat de la Ronda Litoral/ Zona Franca.

32. Connectar la Ronda Litoral i la C-32.
33. Augmentar la capacitat de l’N-240 entre Lleida i Les Borges Blanques.
34. Impulsar la B-40 entre Terrassa i Sabadell.
35. Connectar ferroviàriament els Vallesos a partir de l’R8 i l’R4.

42

Propostes del PSC per un Pacte per a la reconstrucció
i la recuperació social i econòmica

ELS MUNICIPIS SÓN CLAU PER GARANTIR LA IMPLANTACIÓ DEL MODEL
ENERGÈTIC RENOVABLE JUST
36. Impulsar la creació d’empreses i/o agències energètiques públiques locals per a la producció, distribució, comercialització i gestió de la seva
pròpia energia, fomentant l’estalvi energètic públic i assessorant en temes
energètics per a l’autoconsum, l’estalvi i eficiència energètica a la ciutadania, el comerç i la indústria.
37.

Impulsar el Pacte món rural i món urbà per crear municipis 100 % renovables i sostenibles, implicant també els pobles petits i els micropobles en el
disseny i l’execució del nou model energètic renovable just de Catalunya,
compatible amb el respecte al paisatge i la biodiversitat.

UN SECTOR AGROALIMENTARI FORT QUE CONTRIBUEIXI A L’EQUILIBRI
TERRITORIAL
38. Impulsar un Pla de Xoc per donar suport als sectors agraris més perjudicats per la crisi de la COVID-19, garantint la rendibilitat de les explotacions.
39.

En el marc de l’estratègia espanyola de digitalització del sector agroalimentari i el medi rural, aprovar un Pla català per la innovació i la digitalització del sector agroalimentari i el medi rural, garantint la seva competitivitat i sostenibilitat en el futur a partir, entre altres, del foment de la
investigació, la innovació i la transferència de coneixement perquè pugui
fer front a les transformacions i reptes del futur.

40. Fomentar l’equilibri de la cadena de comercialització de productes agroalimentaris, com la millor manera d’assegurar la provisió d’aliments a la
ciutadania d’una manera sostenible i segura, impulsant alhora campanyes institucionals de promoció i consum de proximitat i establint nous canals de comercialització i distribució.
41.

Millorar la Llei de la cadena alimentària, ja que s’ha vist insuficient per
complir amb els seus objectius.

42. Recuperar la inversió per millorar i modernitzar regadius i camins, per
un ús més eficient i sostenible de l’aigua.
43. Garantir la viabilitat de les produccions agrícoles i ramaderes, estudiant
alternatives que compensin l’important augment dels costos de l’energia i
de producció. Entre les alternatives a fomentar apostem per donar suport
a les instal·lacions agrovoltaiques i de recuperació i tractament de residus
agrícoles i ramaders.
44. Millorar els tràmits administratius de les subvencions i ajudes públiques
al sector agroalimentari.
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45. Consolidar el sector pesquer i de l’aqüicultura sostenible, mitjançant models de gestió que permetin la conservació dels recursos, la continuïtat de
les empreses i la generació d’ocupació i el manteniment de les comunitats
costaneres, així com un creixement blau a partir de la pesca sostenible,
la conservació d’ecosistemes i la protecció i restauració de la biodiversitat
aquàtica.
EQUILIBRI TERRITORIAL
46. Impulsar un Pacte Nacional contra la Despoblació i pel Desenvolupament Rural.
47.

Promoure la digitalització del territori, de banda ampla i mòbil, així com
un desplegament territorialment inclusiu de les infraestructures i serveis
de connectivitat; i elaborar un Pla català per a la Connectivitat de l’Economia, Societat i Territoris, perquè tant empreses com ciutadans puguin
desenvolupar les seves activitats laborals, empresarials, educatives o
d’oci.

48. Reivindicar l’aprovació d’una nova Llei d’alta muntanya, amb els recursos
necessaris, que doni prioritat, entre altres, al foment de projectes econòmics i d’emprenedoria, així com a les infraestructures i vies de connexió,
per contribuir al desenvolupament social i econòmic de les comarques de
muntanya.
49. Establir un decàleg dels serveis públics essencials que cal garantir: transport escolar gratuït a nuclis agregats, el pressupost dels hospitals més
allunyats i els seus serveis, la descentralització dels departaments de la
Generalitat o ajudes a famílies amb fills amb discapacitat, entre d’altres.
50. Consolidar les activitats agrícoles, ramaderes, forestals, i cinegètiques i
pesqueres, garantint la incorporació plena de les dones.
51.

Impulsar la producció i el consum de productes de proximitat i de qualitat.

52. Millorar la gestió forestal i el seu aprofitament com una oportunitat per
millorar la sostenibilitat i conservació del sòl i generar riquesa.
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OBJECTIU 4: DIGITALITZACIÓ
Cap a una societat del coneixement: ciència, tecnologia i
innovació
Avançar cap a una societat més justa i igualitària ens obliga, inevitablement,
a avançar cap a una economia del coneixement. La reducció dels costos de
producció basats en l’abaratiment de la mà d’obra per ser més competitiu és
insostenible per a un país europeu com el nostre que vol garantir els estàndards
socials. Per aquest motiu, necessitem situar el coneixement al centre de la nostra economia com el valor més important. És l’únic camí possible per competir
globalment, créixer millorant la productivitat i generar llocs de treball de qualitat garantint el benestar social.
El coneixement que es genera a les universitats i als centres de recerca s’ha de
transferir al teixit productiu per tal de posar-lo en valor a través dels processos, els productes i els serveis generant així innovació i, per tant, competitivitat.
Aquest és el procés adient per recuperar part de la indústria perduda, per assolir l’objectiu de reindustrialitzar el país amb una base sòlida que perduri al llarg
dels anys i sobrevisqui a crisis com la que estem patint avui.
UNIVERSITATS I RECERCA
Així doncs, per tal de generar coneixement de qualitat necessitem un sistema
d’educació superior excel·lent, capaç de formar, captar talent, i de generar-lo.
Una universitat pública de qualitat que sigui garantia de futur. En aquests mesos
s’ha adaptat a la docència no presencial i han fet esforços en l’àmbit de la investigació per ajudar en els reptes de frenar la COVID-19.
Mesures a curt termini
1.

Aprovar un Pla de suport a les universitats de 75M € per facilitar i garantir l’activitat acadèmica no presencial als més de 200.000 estudiants universitaris que hi ha a Catalunya, tant per la finalització del curs acadèmic
2019-20, com pel pròxim curs 2020-21.

2.

Augmentar els recursos de les beques per garantir que cap estudiant deixi els estudis universitaris per motius econòmics derivats de la crisi actual.

3.

Crear una línia d’ajuts de 10M € per a la investigació i la recerca de la
COVID-19.
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4.

Crear una línia d’avals de 20M € a través de l’ICF per facilitar la gestió
dels projectes de recerca.

5.

Garantir els recursos necessaris perquè els projectes FEDER 2014-20, en
l’àmbit de la recerca i l’especialització territorial, es puguin desenvolupar tal com estaven previstos.

Mesures a mitjà termini
6.

Augmentar el finançament i les inversions a les universitats públiques
catalanes per revertir les retallades i recuperar la capacitat en tots els
àmbits propis de la universitat, acostant-nos als estàndards europeus; i
per afrontar el repte dels canvis en la docència imposats per la crisi sanitària.

7.

Dotar de més recursos les polítiques de recerca per tal d’arribar al 3 %
del PIB (incloent-hi la inversió privada que hauria de contribuir amb 2/3
de la inversió) potenciant sobretot la valorització del coneixement per generar una economia més innovadora i combatre les desigualtats.

8.

Potenciar les polítiques d’atracció i retenció de talent.

9.

Aprovar una Llei de la ciència que permeti generar un marc jurídic estable i compacte, i una gestió àgil i flexible per potenciar la recerca i la
innovació.

INNOVACIÓ
Necessitem una política que integri la recerca i el desenvolupament (R+D), però
també totes les altres modalitats i fonts d’innovació. Una política orientada a la
utilitat d’allò que s’investiga, que s’integri amb el que fan altres territoris i que
sigui la part principal de la solució en l’aposta industrial. Una innovació que
promocioni l’ecosistema d’emprenedoria i de la PIME innovadora, en un marc
d’innovació industrial oberta coliderat amb les empreses tractores ubicades a
Catalunya en què els centres tecnològics esdevinguin un veritable accelerador
d’innovació en el nostre teixit econòmic.
En aquesta línia ens plantegem propostes com:
1.

Crear un instrument que permeti coordinar els diferents agents, públics
i privats, que treballen en l’entorn del coneixement per tal d’accelerar els
processos d’innovació.

2.

Garantir línies d’investigació a llarg termini amb empreses i orientades a
generar avantatges competitius.
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3.

Impulsar noves polítiques en matèria d’R+D+I per tal de guanyar competitivitat a llarg termini.

4.

Aconseguir que els centres tecnològics esdevinguin un veritable accelerador d’innovació en el nostre teixit econòmic conformat majoritàriament
per petites i mitjanes empreses.

5.

Corregir la falta d’inversió pública en innovació que és, avui en dia, ridícula.

6.

Dotar de més recursos el sistema d’ajuts directes per a startups tecnològiques Startup Capital.

7.

Impulsar una indústria que aposti pel coneixement.

8.

Potenciar i promoure la col·laboració publicoprivada per impulsar la indústria del futur que ens permeti diversificar la nostra estructura productiva al mateix temps que guanyen pes les activitats econòmiques de major valor afegir, més intensitat tecnològica i més coneixement.

9.

Impulsar programes de transformació digital i d’implantació de la Intel·ligència Artificial com a eina per abordar alguns dels reptes científics,
industrials i socials més significatius dels nostres temps.

POLÍTICA INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL
Aquesta crisi sanitària i econòmica que estem patint ens ha posat al davant reptes importants que caldrà resoldre amb solvència i estabilitat. Hem de recuperar
el pes de la indústria i reforçar el nostre accés a productes bàsics. Per això, en el
camp de la indústria necessitem una indústria interdependent, connectada a les
cadenes globals de producció però resilient i adaptable a les diferents conjuntures i necessitats. Una indústria basada en el coneixement, amb inversió i pactes
sectorials de transició adreçada a alguns sectors tractors, i amb una especialització regional enfocada a àrees d’oportunitat, no tancades a un sol sector.
En aquest sentit, proposem els següents grans àmbits d’especialització:
•

Mobilitat sostenible: automoció, urbanisme, plataformes de serveis multimodals, sector aeroespacial, logística, etc.

•

Alimentació saludable: sector primari, transformació i serveis orientats al
consumidor, etc.

•

Economia de la salut: biomedicina, serveis a les persones, indústries de la
salut, farmàcia, esport, etc.

•

Equilibri entre recursos naturals i espècie humana: transició energètica, economia verda, construcció sostenible, turisme sostenible, reciclatge, cura i activació de zones despoblades, etc.
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•

Societat creativa i emprenedora: indústries culturals, disseny, educació, investigació, acompanyament a l’emprenedoria, etc.

I les propostes serien les següents:
10.

Reformular i incrementar els recursos del Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), des del diàleg social, per afrontar la nova situació, garantint una
economia més competitiva basada en el coneixement i els llocs de treball
estables i de qualitat.

11.

Facilitar el finançament per tal que la indústria catalana pugui portar a
terme programes que afavoreixin la indústria 4.0 i la transformació digital i mediambiental.

12.

Garantir el desenvolupament territorial de la indústria amb polítiques públiques de reactivació econòmica que afavoreixin l’equilibri territorial.

13.

Crear programes per a la internacionalització empresarial en un context
a on la globalització de l’economia està patint certes mesures proteccionistes.

14.

Modernitzar els Parcs d’Activitat Econòmica, superant el concepte de
polígon industrial en la perifèria urbana, amb infraestructures físiques i
intel·ligents, i generant nous serveis per a les empreses instal·lades i per
atraure noves inversions.

15.

Impulsar Catalunya com una marca industrial en l’àmbit europeu i internacional, referent en innovació en tecnologies 4.0, sostenible mediambientalment i amb una alta producció de talent.

16.

Enfortir AVANÇSA com un instrument d’inversió pública que permeti
la col·laboració amb el sector privat allà on hi ha una oportunitat amb
l’objectiu de fomentar el creixement i la consolidació de les empreses que
aportin valor afegit en el territori, i generin llocs de treball de qualitat.
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DIGITALITZACIÓ I TECNOLOGIA
La tecnologia digital està canviant la vida de les persones, i cal garantir que
aquesta transformació funcioni per a les persones i les empreses, perquè ningú
es quedi enrere i perquè les nostres empreses puguin esdevenir més competitives.
INFRAESTRUCTURES/TERRITORI
17.

Finalitzar el desplegament de la fibra òptica per tot Catalunya arribant
a tots els municipis per permetre’ls la connexió a infraestructures i serveis
públics del país, facilitant el desplegament de nous serveis.

18.

Desplegar la tecnologia mòbil 5G per tot el territori català que ha de
permetre el desenvolupament de nous serveis que beneficiaran tant
l’economia com la societat en el seu conjunt. La 5G facilitarà l’alta velocitat i capacitat de les dades i l’ús massiu de les mateixes en benefici de
sectors econòmics com l’automoció, la salut, el transport o les utilities.

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
19.

Accelerar la digitalització de les administracions amb un Pla de millora de l’eficiència i la qualitat dels serveis a la ciutadania per part de
les administracions públiques amb dues prioritats: Crear una plataforma
interinstitucional (Carpeta ciutadana) amb tota la informació i oferta de
tràmits i serveis disponibles a partir de les necessitats de la ciutadania,
les empreses i les entitats. I en segon lloc, optimitzar els recursos públics
amb programaris compartits / interoperatius entre administracions.

20. Incrementar la ciberseguretat i la confiabilitat en les xarxes i plataformes per a empreses i ciutadania, amb una protecció efectiva per menors i materials per combatre la desinformació.
21.

Aprovar una estratègia de prestacions avançades en tots els sectors
públics que estalviï costos i faci serveis públics universalment accessibles. Una estratègia que ha de tenir presents, entre d’altres, l’abordatge
de ciutats intel·ligents, la digitalització del sistema educatiu, cultural, sanitari i de serveis socials.

22. Posar en marxa la Transformació Digital del Sector Públic que permeti
vertebrar l’acció de les diferents administracions i proporcionar un marc
de referència i impuls per al sector privat, amb particular atenció a les
àrees de sanitat, serveis socials, ocupació i justícia.
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PERSONES
23. Crear un programa d’Alfabetització Digital universal contra la bretxa digital, especialment intensiu en la capacitació digital per a col·lectius en
risc d’exclusió digital.
24. Crear un programa especial d’Alfabetització Digital entre col·lectius de
treballadors en atur per la millora de la seva capacitació, així com per a
treballadors actius que estiguin en processos de canvis tecnològics o que
hagin d’incorporar eines de teletreball.
25. Potenciar les STEM a les escoles, des de l’educació primària, per fomentar les vocacions cientificotecnològiques, en especial en les nenes i dones
joves
26. Garantir la connexió (tablets i xarxa) dels alumnes des de l’educació infantil fins a la universitat per al pròxim curs 2020-21, tenint en compte
que l’inici del curs es pot iniciar semipresencialment degut a la crisi de la
COVID-19.
EMPRESES
27.

Crear un programa potent per a la transformació digital de les empreses amb l’objectiu d’aconseguir una millora del seu model de negoci.

28. Dissenyar un programa especial de digitalització per al sector del comerç. El comerç de proximitat ha d’adaptar-se als canvis i les transformacions que ja existien abans de la crisi de la COVID-19 i que ara s’han
accentuat: hàbits de compra, pluralitat de formats, horaris comercials,
plataformes online.
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