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Paraules del president de la Generalitat, José Montilla, en 

la signatura de l’acord de 30 compromisos per al 2010 

Barcelona, 21 de desembre de 2009 

 

 

L’acord que avui signem és una mostra més del tarannà i la capacitat de pacte dels 

agents socials i econòmics del nostre país. 

 

També és una mostra del lideratge compartit entre el Govern i els agents per 

aconduir la societat catalana cap a la superació de la crisi econòmica, que tots 

desitgem que acabi el més aviat possible. 

  

Un camí compartit, que també hauria de ser el d’Espanya i Europa.   

 

Catalunya resol i encara els problemes amb diàleg i acords.   

 

Aportem en aquest moment models de treball i diàleg, pràctiques i solucions que, a 

parer meu, prefiguren una via catalana per donar resposta a la greu crisi econòmica 

que vivim.  

 

Aquest conjunt de mesures, ens apropa a l’estabilització de la nostra economia, 

reforça les institucions econòmiques i laborals catalanes i, en tot moment, situa les 

persones i les empreses que més pateixen l’ajustament, al davant de les nostres 

prioritats absolutament compartides.  

 



  

El treball que s’ha dut a terme durant mesos, amb el protagonisme dels agents 

socials i econòmics i la implicació activa de diversos departaments del Govern, tenia 

un doble objectiu, que en realitat és el mateix:  

 

- establir las bases per un creixement futur del nostre país,  

- millorar la capacitació del nostre capital humà com a instrument per la 

seva plena integració social, sense oblidar, la protecció necessària en aquests 

moments. 

 

Nosaltres, amb aquest acord d’avui, aportem el nostre gra de sorra a un objectiu més 

ampli, que persegueixen tant Espanya com el conjunt de països de la UE, als que 

feia referència el secretari general de CCOO (Joan Carles Gallego). 

 

L’èxit d’aquest conjunt de mesures, compromisos i accions, necessita l’impuls i la 

coordinació del Govern, però sobretot, necessita  la suma d’esforços i voluntats que 

aporta el diàleg social.  

 

La nostra història i l’exemple d’altres països europeus ens demostren que, com més 

suport social, més garantia d’èxit per a l’aplicació de les mesures pactades.  

       

El que avui acordem formalment ha de ser el full de ruta per l’any 2010.   

 

Ha requerit unes bones dosis de diàleg i de flexibilitat per part d’uns i altres. Però ha 

estat més fàcilment possible perquè tenim la guia mestra que representa el marc de 

l’Acord Estratègic, que és el nostre pacte a mitjà i llarg termini. 

 



  

Els 30 compromisos que avui signem són clars, identificables i  se’n podrà fer 

fàcilment el seu seguiment. 

 

M’agradaria assenyalar-ne alguns dels aspectes més importants: 

 

Crec que són remarcables, en l’àmbit de l’ocupació, els Plans d’Ocupació Local, als 

quals es destinaran més de 100 milions d’euros.  

 

És una mesura que reuneix immediatesa i visió estratègica. Que estableix les bases 

formatives i professionals perquè les persones en atur es puguin beneficiar dels 

sectors amb més potencial per crear ocupació al futur proper.  

 

Així mateix, el govern i els agents socials volem protegir els treballadors i 

treballadores autònoms que viuen ara una difícil situació. 

 

Sabem que ni ells ni la societat catalana no poden esperar a l'aprovació a nivell 

estatal l'any 2011 de la protecció per cessament d'activitat, i per això ens hem 

avançat i hem creat un ajut extraordinari per als autònoms que es trobin en situació 

de desocupació. 

 

A destacar, també, el treball realitzat per arribar a acords en l’àmbit de la Formació 

Professional. Aquest ha estat, des del primer moment, un punt clau i irrenunciable, 

per a tots,  per aconseguir un bon acord. 

 

Permetrà posar les bases per integrar i potenciar la Formació Professional en el 

proper any. Amb objectius, xifres  i terminis. 

 



  

En l’àmbit de l’habitatge, el pla actua en un doble vessant: 

 

En el vessant productiu, actuant amb l’ambició de ser un revulsiu per al sector més 

afectat per l’actual crisi, reforçant les prioritats en l’habitatge de protecció, en el 

lloguer i en la rehabilitació.  

 

Redoblant els esforços que ja ens marcava el Pacte Nacional de l’Habitatge.  

 

En l’altre vessant, el de les persones i les famílies, es reforcen els ajuts al pagament 

de l’habitatge, amb 80 milions d’euros addicionals.  

 

Per altra banda, s’aportaran més de 2.000 milions d’euros a través de la cartera de 

serveis socials, la cooperació amb l’Administració local o la Renda Mínima d’Inserció. 

 

A nivell empresarial, actuem allà on fa més falta a curt termini, és a dir, millorant el 

finançament i la liquiditat de les empreses.  

 

Fem el màxim esforç que els recursos de la Generalitat ens permeten, afegint de 

l’entorn de 3.000 milions per a crèdits i avals d’empreses i emprenedors.  

 

I, per altra banda, actuem posant les bases a mig i llarg termini, complint el 

compromís d’augmentar els recursos en R+D+i i sumant esforços en la política de 

clústers.  

 

Apostem per la simplificació administrativa, seguint el camí marcat per la Directiva 

Europea de Serveis.  

 



  

I millorem els processos de contractació, tenint en compte criteris socials i facilitant 

l’accés de les PIME.  

 

En definitiva:  

 

- Aquest és un acord per seguir actuant contra la crisi, amb noves eines i més 

recursos. 

- Per generar ocupació.  

- Per millorar la formació dels treballadors i les treballadores que han quedat 

sense feina. 

- Per protegir i ajudar les persones i les famílies que més ho necessiten. 

- Per ajudar els autònoms que més durament estan patint les conseqüències de 

la crisi. 

- Per donar resposta, suport i facilitats a les empreses.  

- Per aconseguir no només superar un moment difícil, sinó per fer-ho pensant 

en l’endemà de la crisi. En la nostra recuperació econòmica. 

  

Vull agrair als agents socials avui presents la seva tenacitat, el seu treball i la seva 

valentia, així com a totes les persones que en aquest procés llarg han intervingut en 

aquest acord.  

 

Com més coratge i ambició demostrem, més aviat i millor superarem aquest període 

i més ens ho reconeixerà la societat. 

  

Tots ells, juntament amb el Govern, demostrem que hi ha una via catalana, pròpia i 

singular, per afrontar la crisi.  

 



  

Des de la nostra modestia de la nostra aportació. Des de la comprensió global de la 

crisi que ens ocupa.  

 

En una etapa com l’actual, les respostes han de ser ràpides, eficaces  i no admeten 

dilacions. Però no es pot confondre rapidesa amb improvisació.  

 

El Govern, els agents socials i econòmics, les organitzacions sindicals i 

empresarials, fa anys que treballem amb rigor i sense improvisació.  

 

Aquest era i és un acord responsable.  

Era i ha estat un acord possible i realista.  

Era i és un acord positiu per a l’economia i la societat catalana.  

 

Catalunya, fent honor a la seva tradició industrial i social, torna a donar exemple. 

 

Els agents socials a Catalunya han demostrat que tenen la capacitat de diàleg i de 

treball necessària per entendre’s, més enllà de les dificultats puntuals, dels 

interessos propis i dels tacticismes.  

 

Avui, doncs, podem doncs felicitar-nos per aquesta signatura, que permet tancar 

l’any amb una part important dels deures fets per part del Govern, dels sindicats i de 

les patronals.  

 

Crec que és un bon auguri, que mostra la força del país i que és el millor missatge 

que podem transmetre a la ciutadania per a l’any 2010. 

Moltes gràcies. 

 


