1.2 Modernitzar les activitats econòmiques actuals i creació de noves.
Les estructures econòmiques han experimentat canvis profunds en els últims anys. Les
profundes transformacions dels processos productius de béns i serveis derivades de la
globalització de l’economia i de la incorporació de les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC), juntament amb els canvis en els àmbits financers i energètic així
com l’energia, dels subministraments de les matèries primeres, han obligat les
activitats econòmiques (industrials o de serveis) a actualitzar la seva producció, la
forma com la fan, la forma com la comercialitzin i la ampliació dels seu mercat.
Tots aquests canvis ens porten a pensar que les coses no tornaran a ser com eren,
però que no totes seran totalment diferents, i que probablement estem assistint al
doble procés de transformació del teixit productiu existent i al naixement d’unes noves
activitats econòmiques, ambdues impulsades i condicionades per la incorporació del
coneixement.
En aquest sentit s’ha d’estar amatent tant a les noves necessitats dels sectors
tradicionals de la indústria i els serveis, fruit de la seva adaptació a les noves formes de
produir i comercialitzar, com també a les derivades de les noves activitats
econòmiques que emergeixen.
Això implica que els ajuntaments haurem de pensar en l’adequació (urbanística i de
gestió) dels espais que s’han destinat fins ara a les activitats econòmiques.
Conjuntament amb la necessària rehabilitació dels espais destinats a serveis i usos
industrials que han quedat obsolets cal repensar quins espais i quines localitzacions
requereixen algunes activitats que poden ajudar a la “reindustrialització” de país i estar
amatent a les noves formes de producció, per adaptar les ordenances i el planejament
a aquestes noves realitats.
1.6 El suport a les persones emprenedores i a les activitats econòmiques.
Aquests anys de crisi, la forta renovació de les TIC sobre la majoria de sectors
econòmics i la globalització cada cop més present als mercats locals han accelerat el
canvi de model econòmic. Aquest model, ric d’informació i interacció per a ciutadans i
organitzacions, demana un govern local menys dirigista, però no per això menys
proactiu, en un entorn de lideratge més compartit entre ciutadania, empreses, àmbit
del coneixement i sector públic.
L’ajuntament té el rol de marc de col·laboració entre aquests diferents agents i també
de part interessada d’aquestes col·laboracions. En aquesta funció de connexió i de

generació de confiança, ha de tenir un domini de les xarxes i realitats internacionals i
dels entorns o ecosistemes d’innovació especialitzats de la seva àrea d’influència.
Cap a un nou model de promoció econòmica.
Per tot això, cal establir com a instrument principal de promoció econòmica, la
descoberta emprenedora en entorns mixtes (amb representants de l’administració
junt amb clústers i agents R+D). Això vol dir dissenyar i organitzar un programa de
converses productives per a la detecció i desenvolupament d'oportunitats de negoci i
ocupació, especialment on no n’hi havia.
Aquesta proposta d’impuls de la innovació a través de la descoberta emprenedora
tindrà un especial interès en fer arribar a tothom les oportunitats i l’accés als fons
públics relacionats. Concretament a les PIMES i micropimes. Parlem de la
democratització de la innovació i el creixement, amb la intenció de fer justícia en tot
aquell talent de petita organització que, per desigualtats en l’accés als programes
d’innovació i internacionalització fins a la data, no ha pogut desenvolupar-se i, per
tant, fer créixer el seu entorn familiar i social.
La creació d’ocupació tampoc serà possible sense iniciatives de foment de
l’emprenedoria. Una creació d’ocupació que necessita per a ser real i efectiva una
reactivació de la demanda de famílies, empreses i administracions, a més de
perseverar en la vocació exportadora de la nostra economia. Per això és necessari
donar suport a les iniciatives emprenedores per construir noves oportunitats per a
l’economia i el treball, especialment en aquells sectors que generen ocupació.
Per impulsar aquesta orientació en la dinamització econòmica, proposem:








Reconèixer i potenciar el valor de la Fira de Barcelona com a element catalitzador de
l’activitat econòmica empresarial per a tota Catalunya, així com infraestructures
essencials com el Port i l’Aeroport.
Potenciar centres d'impuls i desenvolupament empresarial que facilitin els
instruments necessaris i el coneixement als emprenedors perquè puguin
desenvolupar els seus projectes de negoci en, des de i per a les seves pròpies
comunitats.
Facilitar les condicions per a la creació d’empreses que generin activitat econòmica
no deslocalitzable i que posin en valor els recursos, el patrimoni local i el talent i
capacitats de les persones.
Articular la transferència del coneixement entre el món del coneixement i les
empreses. El contacte i intercanvi entre centres educatius, de difusió tecnològica i
universitaris i empreses ha de conduir a la creació i transferència de tecnologia i
coneixements a tot tipus d’empresa perquè aquestes puguin innovar en la seva

producció de béns o serveis. Quan projectes i iniciatives empresarials suposin un pas
estratègic per a l’avenç científic i la competitivitat del país, podran comptar amb un
suport addicional per afavorir el seu èxit.


Cercar els òrgans necessaris per al foment del finançament per a la creació de nous
negocis. Hem de potenciar nous instruments d'incubació, relació i intercanvi de
persones emprenedores que permetin l'accés a recursos (microcrèdits, capital risc,
business angels, getting contact, vivers d'empreses innovadores...).



Impulsar iniciatives legislatives per tal d’afavorir un marc fiscal local favorable a
l’emprenedoria, especialment a les més innovadores, així com un marc d'incentius
fiscals a la inversió privada en fases inicials de creixement de les empreses.



Promoure fòrums estables de relació i intercanvi entre el teixit empresarial i
l'administració local, que permetin conèixer millor les necessitats i realitats del teixit
productiu en el seu àmbit



Generalitzar al màxim la declaració responsable de l’empresari com a mecanisme de
relació entre les empreses i l’administració local per tal de facilitar i promoure la
seva activitat, o la creació de noves.



Analitzar i, si s’escau, adequar les tipologies de les diferents llicències municipals per
donar cabuda a les realitats empresarials que puguin sorgir en el seu respectiu
àmbit.



Fomentar la incorporació de la responsabilitat social corporativa en el funcionament
tant de les empreses consolidades com de nova creació.

1.7 Les noves iniciatives d’Economia Social i Solidària.
L’actual crisi econòmica i financera, és devastadora entre els més desafavorits, doncs
està empobrint la classe mitjana i el conjunt dels treballadors i les treballadores, però
sobretot esta provocant la pèrdua dels drets socials conquerits i deteriorant la
democràcia. Impulsarem altres maneres d’intervenir en l’economia donant suport a
l’Economia Social i Solidària. Una economia al servei de les persones, de base
democràtica, que treballa per la cohesió social i territorial en una perspectiva de canvi
del model productiu, econòmic i empresarial.
Potenciarem una economia -d’arrel i pràctica cooperativista- que garanteixi la
participació i la gestió democràtica de la comunitat en la presa de les decisions de caire
econòmic que l’afecten, que asseguri la redistribució equitativa en origen de la riquesa
generada per la societat, i alhora faci factible que el bé comú i l’interès general,
prevalguin per sobre dels interessos individuals.

Promourem un programa estretament lligat al concepte de democràcia econòmica,
que en l’àmbit local es concreti en què les persones i la comunitat tinguin un major
protagonisme en les activitats econòmiques del seu dia a dia, especialment en els
àmbits del treball, el consum o les finances.
Una proposta que signifiqui recuperar el paper de co-lideratge de l’administració
pública, en les polítiques de suport al teixit empresarial local del sector, i alhora
respecti la transversalitat que li és pròpia. Per això, proposem avançar en els següents
objectius:


Dotar, en l’àmbit municipal, de més pes polític el sector de l’economia social, de
manera que esdevingui interlocutor de referència de l’ajuntament, i un dels eixos
prioritaris a incorporar als diferents programes i projectes municipals.



Promoure un espai de consens ciutadà que aglutini i doni coherència al conjunt de
propostes i iniciatives locals, i alhora esdevingui un laboratori d’idees en l’àmbit
local, que permeti traslladar a cada municipi els debats de fons que viu el sector.



Augmentar la visibilitat a la societat, i fer de l’economia social un model de
referència per a aquells ciutadans que pensen que es pot intervenir econòmicament
en el mercat d’una manera diferent, més solidària i al servei del bé comú.



Donar suport a l’activitat empresarial de l’economia social i solidaria, especialment
del cooperativisme, de manera que amb la seva consolidació, les permeti avançar
envers un mercat social, que actuï de contrapès de les polítiques econòmiques més
convencionals.

Uns objectius que, de la mà de les empreses i organitzacions d’economia social, s’han
de concretar en l’elaboració d’un Pla Director de l’Economia Social i Solidària, que ha
de significar el rellançament del sector, i alhora ha de permetre debatre entre tots els
implicats, aquells models i propostes que, sota criteris d’innovació social, han d’ésser en un futur- els referents claus de les polítiques municipals del sector
Un Pla Director, que ha de servir, no tant sols per aixecar un mapa local de la situació
empresarial del sector de l’ESS, sinó també per avaluar aspectes més estratègics com
la funció de la Contractació Pública Responsable, que ha d’ésser un instrument clau
per fer arribar recursos al sector, el paper de l’economia social i el cooperativisme en
la promoció econòmica i les polítiques d’ocupació, el lligam entre l’economia social i
l’economia de proximitat, especialment el comerç i el consum, o els models alternatius
de gestió dels serveis d’atenció a les persones, en especial a la dependència.

Un Pla que també ha de donar resposta a les problemàtiques de determinats sectors
empresarials, que amb la perspectiva d’impulsar models alternatius tant per la inversió
com per la producció, han de cercar nous espais d’activitat econòmica, que estiguin al
servei de l’ocupació. Per això proposem potenciar el foment d'empreses cooperatives
com a nous filons d'ocupació, promoure les empreses d’inserció, com a instrument
clau per la inserció dels més desafavorits, o impulsar el treball protegit per a persones
amb discapacitat i/o amb malalties mentals greus, en projectes sostenibles i d’interès
per al municipi.
1.8 La societat del coneixement no és cosa d’uns quants.
Ens proposem empènyer des del govern municipal l'ús intensiu de les TIC en tots els
sectors econòmics i socials de les ciutats per ajudar a la competitivitat de les nostres
empreses i la millora del rendiment en totes les activitats ciutadanes.
El procés de globalització de l'activitat econòmica s'ha retroalimentat amb el
desenvolupament d'una revolució tecnològica de primera magnitud, liderada per les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Avui l’economia funciona en temps
real i a escala planetària, la qual cosa implica una important mobilitat de factors
productius i de mercaderies.
Front aquesta realitat que té un impacte ben palpable i concret als nostres municipis,
els i les socialistes volem prioritzar la inversió en coneixement com a element bàsic
dels increments de productivitat i competitivitat del teixit productiu, des del
convenciment que el creixement econòmic a llarg termini es fonamenta en els
processos d'innovació.
Preparem els nostres territoris amb les infraestructures necessàries que permetin
evolucionar cap a un model productiu més sostenible i intensiu en coneixement, que
permeti transformar el nostre patrimoni industrial en el nou motor d’un nou model
econòmic intensiu en coneixement, en el qual les idees han de ser valorades,
desenvolupades i han de tenir un paper preponderant. Sense aquestes infraestructures
no podríem fer front als principis de competitivitat imprescindibles a les empreses
innovadores per la creació de riquesa i de llocs de treball. Amb les infraestructures
esmentades es pot crear un cercle virtual de coneixement que beneficiï a tots els
segments de les ciutats.
La potenciació del capital tecnològic i de la inversió en béns d’equipament,
especialment necessaris en una economia com la catalana, caracteritzada per la forta
presència de la micro, petita i mitjana empresa, està lligada a l’increment de la despesa
privada i pública en R+D+I i educació. Una part important d’aquesta inversió ha de

procedir del sector privat, amb la finalitat de reduir la bretxa que separa Espanya de
països capdavanters.
Per tot això, ens proposem:


Reduir l’escletxa digital a la societat. Aquesta actuació global tindrà com a objectiu
preferent aquelles persones que per edat o temps a l'atur estiguin més necessitades i
es desenvoluparà mitjançant la incorporació en els programes de formació i ocupació
d’elements relacionats el coneixement i l’ús de les eines digitals. Especialment s'ha
de treballar per facilitar l’accés de les dones al món d'Internet.



Reduir las diferències digitals entre el món rural i las ciutats, i dintre d’elles.
Mitjançant el suport a l’extensió d’una xarxa de connectivitat de banda ampla amb
la potencialitat d’arribar a totes les llars de cada municipi.

