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INAUGURACIÓ
Miquel Iceta, primer secretari PSC
Va ressaltar que els socialistes sempre ens queixàvem que Europa arribava tímida i tard. Aquest cop
ha arribat a temps i ambició amb una resposta a la que han contribuït el president del Govern
d’Espanya i els socialistes europeus. Necessitem projectes de qualitat i amb un bon enfocament per
contribuir a la cohesió econòmica, social i territorial.
El socialisme català ha decidit fer bandera d’aquests fons europeus perquè volem situar Catalunya
a la primera línia de creixement a Espanya i Europa. Catalunya està perdent empenta econòmica en
el conjunt d’Espanya i no sembla que la Generalitat en sigui conscient. Només dedica un 20% a les
polítiques industrials i tenim menys recursos a les universitats que el 2010.

DISSENY, GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DELS FONS NEXT GENERATION EU
Eider Gardiazábal, diputada S&D al Parlament Europeu i responsable de les negociacions del Fons
Va explicar el procés de negociació dels fons al Parlament Europeu i quines són els aspectes de
l’acord que estan intentant millorar els socialistes europeus:
a. Temor per la utilització que puguin fer alguns països amb el fre d’emergència. S’ha establert
un control excessiu dels fons quan ja existeix un control rigorós.
b. Va recordar que els pressupostos europeus es financen amb una aportació d’un percentatge
del PIB dels Estats Membres, però que els països més rics tenen un descompte pel que no
els més rics són els qui més aporten.
c. Va alertar de l’excessiva vinculació dels fons a les recomanacions del semestre europeu.
d. Des del Parlament
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e. Europeu també es treballa per augmentar les partides que es van demanar que es redueixin
dels pressupostos ordinaris per compensar el Pla de Recuperació.
f. Es vol establir un nou sistema de finançament amb noves càrregues fiscals amb impostos
digitals, mediambientals (taxa del plàstic)
g. El Fons compta amb 672M d’€, dels quals 50% són subvencions i l’altre meitat préstecs per
recuperar els costos econòmics i socials fruit de la pandèmia de la Covid-19. Es repartirà per
països segons la població, renta per càpita, atur.
h. A Espanya li corresponen uns 140M d’€. Els fons no vindran sols cal presentar els propostes
per obtenir els fons.
i.

Ens preocupa la justificació dels reptes en el semestre europeu perquè solen ser ultraliberals.
Aquest pla no és per complir aquestes recomanacions és per sortir de la crisi creada per la
pandèmia.

j.

Encara no sabem com seran les recomanacions del 2020. Els socialistes europeus proposem
establir prioritats: agenda verda, digitalització, cohesió social i territorial, política econòmica
industrial i ajudes a les pimes, modernització administració i joventut.

Manuel de la Rocha, director general d’Afers Econòmics del Gabinet de la Presidència del Govern:
Va explicar el funcionament del Fons en el Govern d’Espanya:
a. El Pla entra en vigor entre el 2021 i 2026. El 15 d’octubre de 2020 és el termini per presentar
els plans nacionals a la Comissió. Serà un pla únic nacional d’inversions i reformes.
b. Europa ha marcat els requisits dels àmbits on s’han d’invertir les reformes, per exemple, un
37% ha d’anar a transició ecològica i un 20% a transició digital.
c. A nivell espanyol les prioritats per invertir seran 4 eixos: transició verda, digital, reducció
bretxa gènere i cohesió social i territorial.
d. Es dividiran en 10 polítiques palanca:
• Agenda urbana i rural
• Infraestructura verda
• Transició energètica
• Modernitzar l’administració
• Modernitzar el teixit econòmic
• Impuls de la ciència i la innovació i el sistema nacional de salut
• Educació
• Economia de les cures i polítiques d’inclusió
• Impuls de la cultura i l’esport
• Modernització del sistema fiscal
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e. Les polítiques palanca es traduiran en 32 grans línies d’acció.
f. El Pla anirà lligat a l’activitat com a Govern. Els recursos s’injectaran als pressupostos
generals de l’Estat. Les línies de finançament estaran en les partides pressupostàries dels
ministeris.
g. S’establirà un sistema de cogovernança amb les Comunitats Autònomes i els ens locals. Les
CCAA participaran en base a la cohesió territorial i amb incentius per una competència sana
per a què es produeixi una alta execució.
h. L’enorme quantitat de diners que arribarà serà un desafiament. Estem estudiant el
procediment per canviar allò que alenteix els tràmits i executar els diners el més ràpid
possible.
i. Crearem una oficina de seguiment i una comissió interministerial. Convocarem una
conferència sectorial específica amb les CCAA i fòrums sectorials d’alt nivell (universitats, ..).
j. Les CCAA poden anar preparant projectes per estar preparats per quan s’aprovi el pla (es
calcula que serà cap a meitat de l’any vinent). Hi haurà convocatòries a través dels ministeris.

UNA ESTRATÈGIA PER A CATALUNYA
Javi López, Diputat del PSC al Parlament Europeu:
Va afirmar que els fons europeus són una oportunitat que no tindrem en dècades.
a. És una estratègia de recuperació i creixement per impulsar una metamorfoso de
l’estructura econòmica.
b. La clau del fons és impulsar reformes, des d’Europa ajuden amb diners perquè puguis fer
reformes.
c. La condicionalitat dels fons serà molt important, agenda digital, pacte verd europeu,
estructura econòmica més resilient, autonomia dels sectors estratègics.
d. L’execució dels projectes són 6 anys, però el 31 de desembre de 2023 és el darrer dia per
presentar projectes.
e. Tenim el problema de la capacitat d’absorció dels fons.
f. Algun dels àmbits on actuar:
• La modernització i digitalització de l'Administració, incloent l'Educació, els serveis de
salut i la Justícia.
• L'ajuda al sector turístic per a la seva adaptació energètica, climàtica i digital.
• Un paquet industrial per potenciar la presència a les cadenes de valor europees (per
exemple, en el sector de l'automòbil).
• En el cas de les infraestructures de transport, per exemple, es podrien prioritzar les
inversions en transport de mercaderies ferroviàries i la modernització de les
infraestructures portuàries.
• La renovació d'edificis per a l'eficiència energètica.
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Carlos Ruiz, Alcalde de Viladecans i secretari d’Indústria, Comerç i Turisme del PSOE:
Necessitem un canvi de filosofia en la forma i els requisits que arriben els recursos. És un nou
model amb unes pautes diferents.
a. Hem d’adaptar el territori a les noves pautes o no serem competitius.
b. Els fons europeus són una oportunitat pel territori. Per aplicar l’economia circular és clau
en la implicació territorial.
c. La innovació és un concepte que s’ha de treballar des del conjunt de la societat.
d. S’han de pensar en estructures de gestió diferents des dels Ajuntaments.
e. Les estructures de promoció econòmica han de tenir la innovació com a element
referencial.
f. Hem d’introduir nous elements en la forma de fer productes en allò que sabem fer.
g. Especialització dels territoris per adaptar-los amb la nova economia.
h. Cooperació públic-privada.
i. Agenda urbana
j. La transició es produirà al territori, on tenim les fàbriques, els treballadors.
Eva Granados, viceprimera secretària del PSC i portaveu del Grup parlamentari:
a. Necessitem canviar el model productiu.
b. El PSC és la garantia per una transició justa.
c. El PSC és la garantia de l’aplicació dels fons perquè tenim aliats a tots els nivells espanyol i
europeu.
d. Tenim un projecte per Catalunya:
•
•
•
•
•
•
•

Pacte verd català.
Reindustrialització.
Política industrial de veritat.
Consorci empreses més importants del país, sindicats i Generalitat que treballi per
missions: salut i benestar, automoció o mobilitat, ciutats i habitatge sostenible.
Nou relat cultural, creatiu i artístic que impulsi el turisme.
Plataformes locals de competitivitat.
Acadèmia d’excel·lència industrial: formació i reciclatge.
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