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1. Introducció 

Catalunya viu un moment de transformació que va molt més enllà d’una situació concreta de 
crisi econòmica, de dificultats importants per a empreses i treballadors. Des de fa més de 5 
anys estem treballant per aconseguir que aquest canvi de model productiu, un canvi profund i 
imprescindible, sigui efectiu; però ara, a més, ho hem de fer en un context que no ens és gens 
favorable, en què el nostre teixit empresarial pateix els efectes d’una recessió que l’està portant 
fins al límit de la seva capacitat de resistència, en un mercat de treball amb més de 600.000 
treballadors que no troben feina i amb uns sistemes de protecció social que no arriben a totes 
les persones que es troben en situació de necessitat. 

 
No hem d’oblidar ni renunciar a tota la feina feta fins ara, però avui el nostre repte s’ha convertit 
en un repte triple: en primer lloc, tornar a posar Catalunya en el camí del creixement, d’un 
creixement econòmic i social que ens ha portat en els darrers 25 anys fins on som avui; en 
segon lloc, buscar, trobar i posar en funcionament nous fonaments per a la nostra economia, 
nous motors que substitueixin activitats, com la construcció, que havien assolit una importància 
sobre el conjunt de l’estructura més enllà del que era raonable; però també hem d’establir 
noves maneres de produir, més competitives i més eficients, preparades per a la configuració 
actual del mercat internacional; i en tercer lloc, tenim el repte que aquest nou model econòmic 
sigui sostenible, econòmicament i mediambientalment, per tal que Catalunya mantingui la seva 
condició de motor d’Europa, com una economia i una societat sòlida, pionera, i innovadora. 

 
Estem en un període de transformació profunda, i per tant llarga, que segurament durarà més 
d’una dècada, i que haurà de començar pel que ara és més urgent: sortir de la crisi, i sortir-ne 
reforçats. Però encara que no sigui notícia de portada, la majoria de països estan treballant 
estratègicament per trobar el seu encaix en el nou ordre internacional en termes econòmics i 
socials, i Catalunya en aquest sentit no és una excepció. 

 
Fer amb èxit aquest camí necessita un ampli procés de concertació social, perquè sense les 
aportacions, la participació i el compromís de tota la societat, no es poden dur a terme 
processos d’aquesta envergadura. 
 
El present document reflecteix la voluntat dels signants per tirar endavant mesures urgents per 
fer front a la situació de crisi, tot tenint com a full de ruta de la política socioeconòmica l’Acord 
Estratègic. El seguiment de la seva aplicació es podrà fer per tant, en l’àmbit d’aquell Acord i 
dels diferents òrgans de participació institucional.  
 
L’objectiu és marcar les prioritats per aconseguir canvis eficaços en diferents àmbits de 
l’estructura productiva, que siguin palanca per aconseguir establir noves bases per a un model 
que es pugui mantenir operatiu durant com a mínim 3 o 4 dècades, que sigui l’estructura que 
marqui el progrés econòmic i social de la primera meitat del segle XXI.  
 
En el document es tracten abastament els diferents àmbits en els què cal incidir; en general, les 
polítiques que conduiran a l’assoliment del nou model seran molt més especialitzades que les 
actuals, i estaran orientades a l’assoliment d’impactes concrets amb un elevat efecte 
multiplicador sobre el seu entorn, amb capacitats i mecanismes específics per assolir els 
objectius establerts, i amb una elevada flexibilitat per a l’encaix i la coordinació amb altres parts 
de l’estratègia. 
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La situació econòmica actual fa necessari que s’accelerin i es potenciïn les polítiques actives 
d’ocupació que permetin donar un servei personalitzat i adaptat a realitat de cada persona i 
col·lectiu afectat, polítiques que potenciïn les capacitats de les persones i incrementin la seva 
ocupabilitat i que els obrin la porta també a nous jaciments d’ocupació i noves formes 
d’autoocupació.  
 
Tanmateix, el Govern actuarà amb especial sensibilitat per protegir als col·lectius i famílies en 
situació de risc, donant-los eines i recursos perquè ningú es quedi exclòs 
 
Ara és el moment d’aprofundir en aquelles polítiques que posin els fonaments del creixement 
futur. El Govern ja ho porta fent de manera consensuada des de l’any 2005, en el marc de 
l’Acord Estratègic, acord que es va revisar l’any 2008, i posteriorment amb els Pactes Nacionals 
signats en aquesta legislatura (Habitatge, Recerca i Innovació, Immigració i Infraestructures). 
 
Catalunya ha d’aprofitar el moment actual per comptar demà amb una economia més robusta i 
més oberta,una societat més cohesionada i inclusiva. Els projectes i els sectors naixents d’avui 
seran les oportunitats de demà, per aquest motiu, s’han de redoblar els esforços en curs per 
construir juntament amb les empreses i les persones treballadores un país de primer nivell que 
estigui presents als sectors que apunten com a nous motors d’ocupació a nivell europeu i 
mundial.  
 
En resum, aquests 30 compromisos marquen les prioritats polítiques, econòmiques i socials 
que marcaran l’esdevenir de la nostra societat i de la nostra economia als propers exercicis.  
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2. Mesures per impulsar les polítiques d’ocupació 
1.  Destinar 100 milions d’euros als Plans d’ocupació local (POL) en sectors generadors 
d’ocupació. 

Els POL  persegueixen un doble objectiu:  

• Millorar l’ocupabilitat dels treballadors/es en situació d’atur, així com la seva capacitat 
d’adaptació al canvi, la seva qualificació i competència professionals.  
 

• Generar ocupació directa que suposi un recolzament als sectors/activitats econòmiques 
vinculades al canvi de model productiu i contribuir a l’estabilitat i el manteniment de 
l’ocupació en determinats sectors en dificultats. 

 
• Les persones treballadores que hi participin seguiran itineraris d’inserció que incloguin 

orientació i formació en funció del seu perfil professional i de les necessitats formatives 
detectades.  

El Departament de Treball assumirà el cost del lloc de treball creat i es coordinarà la seva 
execució amb els altres Departaments de les actuacions de referència així com entitats locals. 
Es prioritzaran  les energies renovables, eficiència i estalvi energètic; la rehabilitació d’edificis i 
espais públics i les TIC. 

 

2. Destinar 40 milions d’euros addicionals per incrementar la formació a les persones 
aturades.  

S’oferirà a les persones aturades, majoritàriament aquelles que estiguin en situació de més 
vulnerabilitat, un itinerari actiu d’inserció; fomentar la formació, especialment, en competències 
transversals i en sectors i activitats que generen ocupació.  

3. Destinar 13 milions d’euros a l’establiment d’un ajut temporal extraordinari (ATE) per a 
treballadors autònoms i al foment de l’autoocupació.  

L’ajut està adreçat als treballadors afiliats al règim especial de treballadors/es autònoms inscrits 
com a  demandants d’ocupació de forma ininterrompuda a partir de l’1 de gener de 2009 durant 
un període que no haurà de ser superior a 6 mesos, que comptin amb un període mínim de 
cotització de 3 anys dins dels darrers 5 anys, i que no disposin de recursos econòmics 
suficients dins de la unitat de convivència. 

L’ajut, que estarà vigent durant l’any 2010, serà de 425 euros mensuals i tindrà una durada 
màxima de 180 dies.  

La percepció de la renda formació estarà vinculada necessàriament a un itinerari actiu 
d’inserció i formació. 

Els signants d’aquest acord es comprometen a avaluar a finals de 2010 el funcionament de la 
mesura, així com la seva continuïtat.   

Pel que fa a l’autoocupació, en el marc de la línia endegada des del Pla Inicia, les Oficines de 
Treball del Departament de Treball inclouran en tots els processos en els que participen les 
persones que es troben en situació d’atur la possibilitat de crear el seu propi lloc de treball com 
a una opció del seu itinerari d’inserció.  

També, es posaran en marxa un conjunt d’actuacions pel foment de l’emprenedoria 
especialitzada orientades a la detecció, atenció i acompanyament intensiu de persones 
emprenedores que estiguin en situació d’atur.  

Aquestes accions es realitzaran en el marc del Pla INICIA i de les 170 entitats que formen 
aquesta xarxa i que es troben repartides per tot el territori català.  

Així mateix, s'establiran acords amb les organitzacions empresarials i de treballadors autònoms 
més representatives en l'àmbit de Catalunya per a l'orientació d'empresaris i treballadors 
autònoms. 



  6

4. Incorporar 150 nous orientadors per atendre a les persones desocupades per millorar 
l’activació de les persones en atur, amb una dotació pressupostària de 5,2 milions 
d’euros. 

 

5.  Destinar 27 milions a la implantació de noves tecnologies i millores a les Oficines de 
Treball i a la formació del personal del SOC.  

Les noves tecnologies principalment, han estat clau per poder fer front a un increment important 
de les persones aturades, sense oblidar la formació a tot el personal de les Oficines de Treball.   

Aquest Pla de millora suposarà actuacions en 30 oficines a finals de 2010.   

 

6. Integració de la Formació Professional  

Abans del 28 de febrer de 2010, el Govern aprovarà i posarà en funcionament una Comissió 
del Sistema de Formació i Qualificació Professionals amb la participació dels departaments de 
Treball i d’Educació i de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives. 

 
Aquesta Comissió assumirà funcions de planificació estratègica, avaluació i coordinació de les 
polítiques del sistema de formació i qualificació professionals. 

 
Les decisions que es prenguin tindran caràcter executiu i es traslladaran als àmbits de govern 
corresponents. 
 

7. Potenciar la intermediació i els serveis a les empreses 

7.1. El primer portal públic de feina a l’abast de totes les empreses i tots els treballadors/es que 
permet interactuar a les persones que cerquen feina o volen millorar la seva ocupació amb les 
empreses que busquen persones millorant la intermediació. 
 
El portal Feina Activa incorporarà l’oferta d’ocupació pública i privada i permetrà a les persones 
accedir a ofertes de treball i a les empreses trobar a les persones amb els perfils adequats a les 
seves necessitats, facilitant la transparència i mobilitat del mercat de treball.  
 
Des del SOC s’establiran convenis amb les organitzacions empresarials i de treballadors 
autònoms més representatives en l’àmbit de Catalunya per a la difusió del portal “Feina Activa” 
entre les empreses i els treballadors autònoms. 

 
7.2. Es potenciarà l’Àrea d’Empresa  a efectes de millorar la col·laboració colze a colze amb el 
món empresarial. 
 
Això es farà reforçant els programes ja existents d’assessorament a empreses i ampliant la 
cartera de serveis, amb especial èmfasi en el sectors generadors d’ocupació i en una actuació 
propera al territori i a les empreses. D’aquesta forma es promouran  serveis a mida per a les 
empreses com ara el “Pla Aeroports- Formació i Contractació per a desocupats per a la T1”, i 
de treball amb ETT treballant sempre amb l’objectiu de donar servei i incrementant els número 
d’empreses que fan servir aquesta iniciativa. 
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3. Mesures per reactivar l’economia per mantenir i generar ocupació 

8. Millorar el marc de la contractació pública  i apostar per la simplificació administrativa 
per impulsar l’economia.  

• Modificar el sistema de garanties i la simplificació de tràmits. Només la no exigència de 
garanties provisionals pot representar per a les empreses un estalvi entre 125 i 190 
M€/any. 

 

• Crear un sistema d’alertes avançades sobre licitacions i posar en funcionament un punt 
de trobada virtual d’empreses i una bústia electrònica de propostes innovadores dins 
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 

 

• Fomentar la R+D+i a través de l’adequació de la definició dels objectes contractuals i 
l’establiment de prescripcions tècniques a aquesta finalitat i garantint el coneixement de 
les noves solucions tecnològiques disponibles en el mercat per part dels compradors 
públics. 

 

• Desenvolupar nous mecanismes ens els processos de compra pública, per tal d’utilitzar 
aquesta com a tractor de la innovació tecnològica. 

 

• Impulsar la participació dels sindicats i de les organitzacions empresarials en el procés 
d’incorporació de clàusules socials en els plecs de clàusules administratives particulars. 

 

• Augmentar la competència i l’eficiència administrativa a través de la transposició de la 
Directiva de Serveis Europea i l’impuls de l’ús de la Guia de bones pràctiques per a 
l’elaboració i revisió de normes. 

 

• La contractació publica de serveis de la Generalitat de Catalunya ha de ser generadora 
d’activitat econòmica i de qualitat en l’ocupació, seguint les estratègies europees del 
valor òptim que busquen l’equilibri entre el cost i la qualitat.  

Amb aquesta finalitat,  la Generalitat es compromet a què en les contractacions 
publiques de serveis la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa atendrà a 
criteris directament vinculats a l’objecte del contracte i procurarà una ponderació 
relativa adequada de cadascun d’ ells en funció d’ aquell objecte. En aquest sentit, els 
òrgans de contractació optaran preferentment per la valoració de més d’ un criteri, 
sense atendre exclusivament al del preu i, entre els criteris tècnics, es tindran en 
compte, entre d’ altres, els que valorin aspectes vinculats a la formació dels 
treballadors, la igualtat d'oportunitats, la qualitat en l'ocupació generada, els aspectes 
mediambientals i els relatius a la seguretat i la salut laboral.  

En particular, en el cas de contractacions de serveis de caràcter personal, 
necessàriament s’ haurà de valorar més d’ un criteri, sense que es pugui recórrer 
exclusivament al criteri del preu.  

 

• Afavorir l'accés de la Pime a la contractació pública, tendint progressivament al pes que 
té en relació al sector privat de l’economia, especialment en els contractes de serveis. 
En tot cas, els òrgans de contractació vetllaran per la necessària proporcionalitat entre 
els requisits de solvència i de classificació empresarial exigits i l' objecte del contracte. 

 

• Constitució d’una taula dels signants d’aquest acord per tal d’accelerar l’execució 
d’obres públiques i adaptar les seves condicions tècniques i financeres.  
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• Aplicació del contracte de col·laboració pública-privada. 

 

• D’acord amb el que ja preveuen la DSMI i la Llei 11/2007 d’Accés Electrònic respecte a 
la finestreta única per a l’establiment d’activitats de serveis, es proposa que aquesta 
finestreta única s’ampliï a l’establiment de totes les activitats econòmiques i que així 
s’incorpori el projecte de Llei de Règim Jurídic, que s’està ja tramitant.  Amb l’entrada 
en vigor de la llei s’acceleraran els processos de simplificació destinats a assolir els 
objectius de reducció del 30% de càrregues administratives de les empreses el 2012, 
d’acord amb el programa d’acció de la Comissió Europea.  

 

Per marcar les fites i compromisos concrets, s’incorpora una relació de tràmits 
d’empresa i un calendari al projecte de Llei d’ús de mitjans electrònics, on es 
concretaria la transformació de tràmits presencials actuals en tràmits electrònics. 

 

• Crear a l’inici de 2010 d’un grup de treball dels signants d’aquest acord per a la 
reducció de les obligacions estadístiques de les PIME. 

 

9. Destinar 83 milions al desenvolupament d’actuacions de foment del estalvi i la 
eficiència energètica, les energies renovables i de l’ocupació vinculada a nous sectors 
de desenvolupament  en l’àmbit energètic. 

 

• Impulsar el foment de les inversions en estalvi, eficiència energètica i energies 
renovables per part de les empreses, les administracions locals, les entitats i els 
particulars mitjançant els ajuts . 

• Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica en els edificis de la Generalitat de Catalunya i 
l’obtenció d’energia d’origen renovable, impulsant la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques als sostres dels edificis de la Generalitat tal i com s’ha fet en un projecte 
amb 108 escoles d’ICF Equipaments. 

• Promocionar i desenvolupar les activitats i projectes del Clúster d’Eficiència Energètica 
i el Clúster d’Energia Fotovoltaica. 

• Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica en les llars mitjançant la renovació 
d’electrodomèstics, calderes, aires condicionats, finestres i enllumenat a l’interior dels 
comerços a través dels diferents Plans Renove.  

• Reconvertir l’empresa pública EFIENSA en un  agent més actiu en  desenvolupament 
del sector de serveis energètics, actuant entres línies estratègiques: inversió 
institucional, gestió energètica de la Generalitat i finançament institucional. 

• Impulsar les activitats d’R+D+i en el sector de l’energia especialment a través de l’ 
Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC). 

• Crear la Comissió per a la implantació del Vehicle Elèctric a Catalunya (IVECAT), per 
afavorir l’assignació de models que impliquin la industrialització de vehicles elèctrics a 
les plantes de Catalunya, per impulsar la R+D en projectes relacionats i per fomentar la 
demanda a Catalunya d’aquest producte mitjançant ajuts, infraestructures i projectes 
pilot. 
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4. Habitatge 

10.  Destinar 300 milions d’euros anuals al desplegament del Pla per al Dret per a 
l’Habitatge 2009-2012.  
El Decret que desplega el Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012 té format de text refós de 
totes les normatives de foment i d’ajut a les famílies vigents avui, pròpies de la Generalitat o 
adaptades de normativa estatal, i conté el paquet de mesures extraordinàries per fer front a la 
crisi, per als exercicis 2009 i 2010. 

Es portaran a terme les següents actuacions:  

• Reduir els preus de venda del sòl públic per a habitatge protegit mitjançant: 
 

o S’estableixen percentatges màxims de repercussió del preu del sòl urbanitzat 
qualificat urbanísticament per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial 
que no podran superar els següents coeficients referits al preu per metre quadrat 
de superfície útil dels habitatges: 15% del preu màxim de venda dels habitatges 
amb protecció oficial de règim especial, 20% del preu màxim de venda dels 
habitatges amb protecció oficial de règim general. 

 
o S’oferirà sòl des de l’Incasòl per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial 

de lloguer i venda, i per a la construcció en dret de superfície,  establint ajuts 
especials per a  aquesta nova figura de promoció d’habitatge que no  comporta 
transmissió del sòl i  abarateix el preu final de l’habitatge protegit. 

 
• Fomentar el lloguer en cessió d’ús, mitjançant el reconeixement legalment d’aquesta 

fórmula i articulant ajuts idèntics a la promoció de lloguer. Així mateix, s’està estudiant 
amb el Ministerio de Vivienda la millora de la fiscalitat per a aquesta modalitat de 
promoció. 

 
• Establir garanties públiques als promotors d’habitatges de protecció oficial de 

lloguer o de lloguer amb opció de compra, per dues vies: 
 

o Avalloguer durant tot el període del lloguer. 
o Garantia de compra dels habitatges en el moment que es posin en venda 

 
• Establir garanties públiques per a la conversió d’habitatges construïts per venda 

lliure a habitatges de lloguer protegit o de lloguer amb opció de compra 
protegida.  

• Impulsar el conjunt de mesures necessàries que permetin arribar a la construcció 
dels 50.000 habitatges protegits a finals del 2010. (En el moment actual se n’han 
iniciat 24.000). 
 

• Prorrogar les garanties públiques de recompra que s’ofereixen a les entitats 
financeres i que faciliten el finançament als compradors d’habitatge protegit 
durant tota la vigència del Pla de l’Habitatge. 

• Desenvolupar programes de foment de la rehabilitació promovent la   
incorporació de mà d’obra i la millora de la seva qualificació. En aquesta línia, 
ADIGSA introduirà una clàusula social, en les licitacions d’obres de rehabilitació en el 
parc públic.  
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11. Establir garanties públiques a les operacions de conversió de préstecs hipotecaris en 
contractes de lloguer.  

 
La Generalitat de Catalunya oferirà ajuts públics (avallloguer, ajuts per al pagament del lloguer, 
ajuts personalitzats a l’allotjament i programa de cessió) sempre que es compleixi el compromís 
d’extinció del deute i la signatura d’un contracte de lloguer a favor de l’antic deutor on 
s’estableixi un lloguer just per aquest. També es valorarà la possibilitat d’opció de compra de 
l’habitatge per part del llogater en un període raonable de temps o quan reuneixi les condicions 
adequades per poder procedir a comprar-lo de nou.  

 

12.  Destinar 75 milions d’euros a reforçar els ajuts al pagament del lloguer. 

S’incrementarà la partida de la Generalitat dels ajuts al lloguer per al 2010, sens perjudici dels 
ajuts que rebin els joves de menys de 30 anys, en concepte de Renda Bàsica d’Emancipació. 

Es preveu beneficiar a unes 100.000 famílies (inclou RBE). 

 

13. Destinar 5 milions d’euros a reforçar els ajuts d’emergència per al pagament de 
l’habitatge. 
 

Es reforçaran els ajusts destinats per evitar l’exclusió social i els desnonaments provocats per 
una situació temporal d’impagament derivat de la combinació de sobreendeutament i entrada 
en situació d’atur. 

En aquest sentit, s’ ampliarà la quantia màxima de la renda de lloguer o quota d’amortització 
mensual a pagar per part del sol·licitant de l’ajut, de 900 a 1.000 euros en el primer cas, i de 
1.000 a 1.200 euros en el segon, i fins a un màxim de 3.600 euros/anuals.       

 
14.  Destinar 2 milions d’euros a reforçar de la Xarxa d’Habitatges d’inclusió. 
 

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat destinarà la partida econòmica necessària per 
ampliar durant el 2010 el número d’habitatges d’inclusió, assumint durant el 2010 l’objectiu 
previst pel 2011, que és de donar cobertura a 5.600 persones. 
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5. Mesures per millorar el finançament i liquiditat de les empreses 

  

15. Destinar 1.029 milions per millorar el finançament de les empreses  

Les actuacions seran:  

• 500 milions d’euros per avals destinats especialment a necessitats de circulant.  

• 150 milions per a la línia ICF Creixement. 

• 379 milions per a reforçar el finançament per a emprenedors i pimes amb la reedició de 
la línia ICF Crèdit, el reforçament d’Avalis, l’inici d’actuacions de l’IFEM (Instruments 
financers per empreses innovadores), i el suport a iniciatives de capital risc.  

• Creació d’un fons d’inversió en capital  de caràcter público-privat, amb participació de 
l’ICF i institucions financers i fons privats. La finalitat del fons seria invertir 
preferentment en PIME de caràcter estratègic per la seva capacitat tecnològica, 
innovadora, de creixement, internacionalització o impacte territorial. 

 

16. Afavorir la liquiditat als proveïdors de la Generalitat amb la nova línia de 
“confirming”. 

 

17. Destinar 1.760 milions a augmentar la liquiditat del mercat financer. 

Les actuacions seran:  

• Ampliar capacitat d’actuació de l’ICF en  260 milions. 

• Avalar les operacions de titulització d’actius per valor de 1.500 milions.  

 
18. Seguiment de les mesures de finançament empresarial. 

En el marc de l’Acord Estratègic, es celebrarà una reunió amb periodicitat trimestral, pel 
seguiment de les mesures de finançament empresarial d’aquest epígraf, per tal d’analitzar 
l’impacte dels instruments posats en marxa en les empreses i proposar millores o noves 
iniciatives, en particular la implementació de mecanismes de mediació entre empreses i entitats 
financeres mentre duri l’actual situació del crèdit. 
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6. Mesures per assolir una base industrial sòlida que inverteixi en R+D+i 

 
19. Destinar 108 milions a estimular l’activitat industrial. 

L’ICF, a través dels convenis específics vehicularà aquella part de recursos del Pla d’estímul de 
l’activitat industrial que siguin en forma de préstecs a les empreses a través de 5 línies 
concretes mentre que la resta d’ajuts es vehicularan a través d’ordres d’ajut específiques del 
DIUE: 

1. Reactivar la inversió mitjançant: 
 

• 40 milions en una línia de préstecs en condicions preferents per a de projectes 
d’inversió que fomentin la recerca, el desenvolupament tecnològic, la 
innovació, la modernització tecnològica industrial i la industrialització de 
projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i).  

 
• 18 milions en ajuts directes per a la inversió industrial en béns d’equipament 

 
2. Reactivar l’activitat productiva en sectors altament afectats per la caiguda de la 

demanda, destinant 50 milions d’euros en préstecs preferents per a fomentar la 
competitivitat dels següents sectors productius:  
 

• Indústria auxiliar de la construcció 
• Empreses fabricants de maquinària i béns d’equipament 
• Empreses fabricants de béns de consum durador  

 

20. Aprovar el Pla de Política Industrial amb l’objectiu de poder iniciar el seu 
desenvolupament a inicis del 2010.   

Es treballarà en plans de reindustrialització a les comarques més afectades per la reducció de 
l’activitat productiva i reforçar financerament els plans de viabilitat empresarials que vagin 
acompanyats de plans socials.  

L’Incasòl prioritzarà i flexibilitzarà en aquestes comarques la seva oferta de sòl amb les 
possibilitats de lloguer en diferents modalitats.  

 

21.  Constituir el Consell de Política Industrial de Catalunya durant el primer trimestre de 
2010 en els termes previstos a la llei de política Industrial, amb la participació del 
Govern, els sindicats i les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de 
Catalunya. 

22. Potenciar l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (ACC1Ó) amb 100,2 milions 
d’euros. 

En l’àmbit de la innovació es treballarà mitjançant actuacions concretes de:  

• Suport i acompanyament de projectes cooperatius d’innovació d’alt impacte. 
• Suport i orientació en l’aprofundiment de la capacitat d’innovació de l’empresa a 

través de l'acompanyament a projectes individuals, així com la consolidació d'un 
entorn tecnològic competitiu. 

• Potenciació de TECNIO com aglutinador dels principals agents experts en 
investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya, tant pública com 
privada. 

 
• Aliniar els objectius de les diferents actuacions de les administracions en matèria 

TIC, en concret : 
o Potenciar el Pla PIMESTIC i enllaçar els resultats amb els plans d’ajut a la 

millora de la competitivitat a través de les TIC 
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o Incentivar de forma decidida la presencia bàsica a Internet de les pimes 
(domini, correu electrònic sota domini i lloc web). 

o Potenciar la formació  de les PIME i dels autònoms en l’ús de les TIC. 
 

o Incentivar de forma activa la implantació de la factura electrònica amb:  
 ajuts per a la adaptació dels programaris de facturació 
 incentius econòmics o de reducció dels terminis de cobrament de les 

factures rebudes en format electrònic en les administracions públiques 
catalanes 

 

En l’àmbit de la internacionalització es treballarà en una doble direcció: 

• Capacitar la Xarxa de Centres de Promoció de Negocis d’ACC1Ó per a prestar 
serveis d’alt valor afegit en nous àmbits com el tecnològic, la gestió del talent o 
l’atracció d’inversions, amb la col·laboració d’Invest in Catalonia. 

 
• Reforçar el paper d’ACC1Ó en les accions de cooperació internacional impulsant la 

participació del sector empresarial mitjançant activitats i un programa específic. 
 

• Potenciar ACC10 amb un augment substancial dels recursos econòmics que es 
destinen a les empreses i  mantenint la dotació pressupostària per a missions 
empresarials. 

 
• Suport institucional i tècnic per aconseguir contractes internacionals de grans 

volums, per a les mitjanes empreses catalanes, que posteriorment subcontractin a 
petites i micro empreses catalanes. 

 
• Captar nous projectes d’inversió d’empreses internacionals a Catalunya durant 

l’any 2010. El Govern ha d’aconseguir inversions de països emergents per a 
Catalunya. 

 
• Dissenyar i implementar instruments concrets de suport al finançament a les 

exportacions de les pimes 
 
• Potenciar l’internacionalització i la innovació del sector primari associat al Pla 

Indústria Alimentaria. 
 
 

23. Consolidar AVANÇSA amb 22 milions d’euros. 

Aquest instrument de participació de la Generalitat en empreses estratègiques ha de prioritzar 
la dimensió sectorial i la territorial.   

Les actuacions d’AVANÇSA s’articularan al voltant de 4 eixos estratègics:  

 
• Programa de reconversió estratègica per enfortir els projectes d’empreses 

estratègiques  
• Programa de cooperació/integració empresarial 
• Programa de creixement 
• Programa d’equipaments industrials  
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24. Fomentar  les inversions en R+D+I amb un increment pressupostari superior al 21% 
per al 2010. 

Aquesta actuació estarà presidida per l’aprovació i desplegament del Pla de Recerca i 
innovació 2010-2013 (PRI 2010-2013)  que entre d’altres tindrà en compte:   

• La participació institucional en el desplegament del Pacte Nacional de Recerca i 
Innovació. 

• La constitució de la Agència de Recerca de Catalunya 
• La formalització de la Xarxa de Centres de Recerca (CERCA). 
• Iniciar un procés de racionalització tendint a l’agrupació dels esforços i evitant la 

excessiva dispersió dels recursos en un nombre elevat de projectes, que en 
conseqüència acaben sent de petita dimensió. 

 
25.  Destinar 86 milions a potenciar les polítiques sectorials actives 
S’intensificaran les accions destinades a la transformació estructural de sectors estratègics 
mitjançant instruments de suport adequats per tal que les empreses del conjunt de la cadena 
de valor puguin afrontar les inversions derivades del procés d’ajust i adaptació a la nova realitat 
productiva. 

El 2010 es prioritzaran les següents actuacions sectorials: 

• Mesures per atraure inversió i afavorir l’assignació de nous projectes de fabricants en 
l’àmbit del vehicle verd. 

o Industrialització: Ajuts per projectes de demostració i inversions en actius materials 
vinculades a la producció de vehicles verds 

o Inversió exterior: Suport a la implantació de nous fabricants de vehicles verds a 
Catalunya 

o Articular mecanismes de col·laboració públic – privat, en l’àmbit del Sistema de 
Recerca Català, pel desenvolupament del vehicle verd, per tal de diversificar també 
la producció de la indústria auxiliar de l’automòbil. 

 
• Elaborar i implementar un Pla Específic per la Indústria de Components de l’Automoció 

i la motocicleta en el Marc de l’Estratègia Catalana per l’Automoció.  
 

• Elaborar i implementar un Pla Específic per al Sector Auxiliar de la construcció (en línia 
amb el que s’indica a la primera mesura d’aquest capítol).   

 
• Crear un Grup de Treball depenent del Consell de Política Industrial, per treballar en la 

creació  d’una veritable Indústria de la Construcció Sostenible, activant el coneixement 
existent a Catalunya, tant des de la vessant de disseny - arquitectura - enginyeria, com 
des dels professionals de la construcció pròpiament dita (paletes – FP - Institut Gaudi 
de la Construcció) i també tota la indústria auxiliar existent a casa nostra (Ciment, 
Formigó, Totxanes, Rajoles, Sanitaris, Aixetes, Cables i Comptadors, Il·luminació, etc.) 
per tal de crear un nou producte que podríem anomenar “Casa Prefabricada 
Sostenible” que es pogués fabricar a Catalunya i exportar (per muntar) en un radi 
econòmicament raonable (tenint en compte franges climàtiques). 
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7. Mesures per assegurar la xarxa de protecció social  

 

26. La Cartera de Serveis Socials 2010-2011 preveurà un increment de prestacions 
destinades a les persones en situació de dependència i comptarà amb un pressupost 
d’un mínim de 1.900 milions d’euros, un 33% més que la cartera anterior.  
 
S’incorporen com a noves prestacions les següents:  
 

• Accés als serveis d’habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de 
malaltia mental 

• Acolliment residencial per a gent gran 
• Centre de dia per a gent gran 
• Habitatges tutelats per a gent gran 
• Estades temporals per a gent gran amb discapacitat 

 
S’amplien les següents prestacions ja existents:  

 
• La prestació del servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat s’amplia a 

les persones en situació de dependència 
• La prestació del servei de drogodependències i la de centre de dia per a persones amb 

drogodependències s’estén a persones amb altres addiccions 
• Incorporació del servei de promoció de l’autonomia personal per a persones amb 

dependència ateses en centres de llarga estada psiquiàtrica 
 
 

27. Reforçar amb 56 milions d’euros els recursos en l’àmbit de l’atenció social bàsica a 
través dels ens locals. 

A través de les següents noves mesures: 

• Reforçar amb 51 milions d’euros els Serveis socials bàsics per atendre a les persones 
excloses (Servei d’Ajuda a Domicili - SAD).  

 
• Habilitar un fons d’emergència per ajuts d’urgència social destinats als ens locals dotat 

amb 3,5 M€. 
 

• Destinar 1,5 milions per a la contractació de treballadors socials incorporats als equips 
de valoració de la dependència (Pla 111.81 d’atenció a la dependència). 
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28. Reforçar la Renda Mínima d’Inserció. 
 

La crisi financera internacional que ha colpejat d’una forma directa sobre el treball i ha afectat 
les llars i les poblacions més vulnerables de la nostra societat obliga a prendre noves mesures 
amb l’objectiu de pal·liar la situació de manca d’ingressos de les unitats familiars, on totes les 
persones es troben en situació d’atur.  

Així docs, i d’acord amb l’Acord Estratègic 2008-2011 per a la internacionalització, la qualitat de 
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, el qual en un dels seus apartats preveu la 
millora de la cobertura de la prestació de la Renda Mínima d’Inserció, es modifica l’apartat e) de 
l’article 6 de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció, que fixa com a requisit 
per a accedir a la RMI el còmput d’ingressos dels 12 mesos anteriors: 

A partir de l’1 de gener de 2010, per ésser titular de les prestacions de l’RMI, es computaran els 
ingressos de la unitat familiar dels 6 mesos anteriors, sempre que el beneficiari no pugui 
accedir a cap altre prestació o subsidi per desocupació.  

Igualment, en atenció a la conjuntura, a partir de l’1 de juny de 2010 i per al període d’un any, 
prorrogable en funció de l’evolució de la situació socioeconòmica, es tindran en compte per al 
còmput d’ingressos de la unitat familiar, únicament els 4 mesos anteriors. 

La pròrroga l’aprovarà el Govern prèvia consulta de la comissió de seguiment de la RMI. 

L’increment del pressupost inicial del 2010 respecte el pressupost inicial del 2009 corresponent 
a la RMI és de 31 milions d’euros.  

 
 
29. Potenciar les beques de menjador escolar amb 50 milions d’euros i ampliant els 
criteris d’accés.   
 

 
30. Creació abans de l’inici del  2010 d’una taula del Govern amb els signants d’aquest 
acord per establir criteris conjunts que es traslladaran al Pla Estratègic de Serveis 
Socials de Catalunya 2010-2013, en matèria de:  

• Qualitat de les condicions laborals i socials de les persones que treballen en el sistema 
de serveis socials. 

• Desenvolupament professional. 

• Política de recompensa i reconeixement. 

• Foment de la participació, implicació i assumpció de responsabilitats per part de les 
persones que integren el sistema, així com de la delegació per part dels qui ostenten 
llocs de responsabilitat a fi de donar autonomia i capacitat de decisió. 

• Sistemàtica adequada de comunicació interna en el sistema de serveis socials. 

• Foment de la seguretat i la gestió de riscos. 
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