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Feina i oportunitats

TAMBÉ HEM FET LA FEINA QUE PERTOCAVA A L’ESTAT: 

     Catalunya consolida la tendència de creació d’ocupació iniciada   
 a finals del 2013 i aporta, en el darrer any,  99.400 nous ocupats,   
 més de la meitat del total espanyol (192.000).

     La reducció d’aturats aquest segon trimestre és la més pronunciada  
 des del 2003 i la taxa d’atur està a punt de baixar del llindar del 20%.

Hem avançat, per segon any consecutiu, 44,2 M€ per garantir la inserció 
sociolaboral de les persones amb discapacitat que treballen als 
Centres Especials de Treball (CETs). 

Es trenca la tendència de destrucció 
d’ocupació des del 2007. 
Es crea ocupació neta.

HEM ORIENTAT ELS ESFORÇOS A INSERIR 
I FORMAR ELS COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES: 
joves aturats, aturats de llarga durada sense prestació 
o majors de 45 anys o els perceptors de la RMI.

BAIXA
L’ATUR

     Actualment, a Catalunya hi ha 210 centres que donen feina 
 a més de 13.000 persones amb discapacitat.

     En total, hem destinat 78 M€ per a programes 
 orientats a persones amb discapacitat.
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L’atur registrat a Catalunya ha baixat durant 
13 mesos consecutius (Juny 2013-Juliol 2014) 
en termes interanuals, un fet que no es produïa 
des de l’inici de la crisi econòmica.



FORMACIÓ 
PROFESSIONAL

FP

Què hem fet? Alguns resultats

FP DUAL

Increment d’un 30% de les places 
d’FP: hem passat de prop de 100.000 
el curs 2009-2010 a 132.000
el curs 2013-2014.

Nou model d’FP dual:
els “aprenents” del segle XXI.

S’ha graduat la primera promoció 
d’FP dual: prop de 600 alumnes. 

Aquest curs 2013-2014 hi ha hagut 260 empreses i entitats 
participants i 2.116 alumnes de 49 centres escolars.
La previsió per al curs 2014-2015 és que s’arribi als 3.527 alumnes.

La Formació Dual, en la línia dels països 
més avançats d’Europa

Ens acostem als estàndards 
europeus: 60% d’alumnes de 
batxillerat i 40% d’alumnes d’FP.
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SUPORT A LES EMPRESES, 
CREADORES DE LLOCS DE TREBALL 

Hem orientat els esforços a donar suport a les empreses:

Accés al crèdit. L’Institut Català de Finances (ICF) destina enguany més de 680 milions 
d’euros per facilitar el finançament a empreses, principalment pimes i autònoms. 

Durant el primer semestre, l’ICF ha facilitat el finançament mitjançant 
préstecs i avals a 801 empreses – 98% pimes – per 377 M€.

Anticipació a situacions que puguin implicar tancament 
o deslocalització de les empreses. 

I consolidem la feina feta:

Invest in Catalonia, el servei de la Generalitat per atreure inversions, 
té 342 projectes d’inversió en curs i ha materialitzat 30 nous projectes d’inversió, 

amb els quals ha creat 1.155 llocs de treball i n’ha mantingut 403, 
amb una inversió associada de 188M€

Entre gener-maig les exportacions catalanes creixen 
un 2,2% respecte el mateix període de 2013. 

Catalunya lidera les exportacions del conjunt de l’Estat, 
amb un 25,2% del total.
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SUPORT A SECTORS PRODUCTIUS 
ON MARQUEM LA DIFERÈNCIA

Hem orientat els esforços als sectors en què tenim més potencial de creixement 
en consonància amb el que marquen les polítiques de l’Estratègia Europea 2020.

S’ha aprovat l’estratègia de recerca i innovació per a 
l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) 
per ajudar al creixement econòmic i la creació d’ocupació.

Catalunya rebrà en el període 2014-2020 
un 68% més de fons FEDER destinats 
a innovació, empreses i persones.

Nova estratègia industrial de Catalunya: 
La Catalunya industrial, un objectiu compartit.
Assentar les bases perquè la indústria representi 
el 25% del PIB l’any 2020.

Programa de doctorats industrials:
75 nous projectes que se sumaran als 70 en curs, 
en què participen 58 empreses i 10 universitats.

Indústries
basades en
el disseny

Sistemes
industrials

Indústries 
de la salut

Indústries
culturals

 i basades en 
l’experiència

Alimentació

Mobilitat 
sostenible

Energia 
i recursos

Pàg. 5Feina i oportunitats



INFRAESTRUCTURES AL SERVEI 
DE L’ACTIVITAT I LES PERSONES

L’aeroport de Barcelona-El Prat tanca el primer semestre 
de l’any amb un increment del nombre de passatgers 
del 6,8% amb relació a l’any anterior.

El port de Barcelona ha tancat el primer semestre de l’any 
amb un increment de mercaderia transportada del 7% respecte 
al mateix període de l’any anterior, gràcies a les exportacions.

El port de Tarragona ha mogut en el primer semestre un 4,1% més 
de tones que l’any anterior. Les exportacions de mercaderies 
en contenidor s’han incrementat un 24,1%.

Reclamem a l’Estat:
El corredor del Mediterrani.
La gestió dels aeroports.

Prioritzem 
la Línia 9 

a l’aeroport

Transport públic: 
Noves rodalies de 
Girona i Tarragona 

i avenços en la 
T-Mobilitat
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MÉS DESPESA 
SOCIAL

L’import de la despesa social en els pressupostos passa del 67,8% 
l’any 2010 al 71’1% el 2014 (total despesa no financera)

S’ha incrementat el pressupost destinat a la Renda Mínima d’Inserció en 43M€,  
que ha passat dels 130 als 173M€ amb la finalitat d’arribar a més de 26.000 persones.

950 M€ per a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social. 
D’aquests, 258 M€ s’adrecen a la infància i l’adolescència.

1.000 places becades per a infants i adolescents en situació 
de vulnerabilitat social, dins el programa “L’estiu és teu”. 

Assumim la despesa que hauria de fer l’Estat 
en la Llei de dependència i hi destinem 
4 cops més que el 2008 (+707 M€)
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ÈXIT 
ESCOLAR

La taxa d’abandonament escolar s’ha reduït 
prop de 9 punts en 5 anys (2009-2014).

Ofensiva per a l’èxit escolar.

Llengua estrangera: prioritat l’anglès.ok

Defensa del model d’escola catalana.

Beques 
menjador

70 mil ajuts socials per 
menjador escolar. 

7.400 beques més.
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SISTEMA 
SANITARI

Garantim 
el nostre model

9 de cada 10 catalans 
estan satisfets amb els serveis sanitaris. 

Hi destinem el 40% del pressupost. 
El 2010 era el 37’8%.

8 de cada 10 catalans 
consideren que tenen bona salut.

L’opinió de les persones: 

Pla director de 
cirurgia cardíaca

20% més d’activitat quirúrgica per 
reduir un 35% les llistes d’espera.

La Generalitat és l’únic govern autonòmic 
que se sotmet a l’avaluació dels ciutadans.

Pla de reducció 
de llistes d’espera Els pacients que s’esperen més de 6 mesos 

en els 14 grups garantits han passat del 31% al 23%, 
un percentatge que és molt similar al del 2010 (20,7%).

Un 4,2% més d’activitat quirúrgica programada.

Els pacients en llista d’espera per a les intervencions 
quirúrgiques s’han reduït un 9,8%, 19.141 persones 
menys que el juny de 2013.
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HABITATGE

Pla pel dret a l’habitatge
480 M€ a polítiques socials i ajuts econòmics 
que beneficiaran 210.000 famílies.

L’any 2013, es van dur a terme 24.472 actuacions 
destinades a evitar la pèrdua de l’habitatge, 
un 10% més que 2012. Concretament:

Sense comptar els ajuts al lloguer, en el que portem d’any, s’han 
efectuat 5.910 actuacions destinades a evitar la pèrdua de 
l’habitatge, més que en tot l’any 2013, i es preveu finalitzar l’any 
amb un increment d’actuacions absolutes que s’aproparan a les 
30.000 famílies ateses (inclosos, en aquest cas, els ajuts al lloguer).

  2.703 ajuts a famílies amb risc imminent de pèrdua de l’habitatge o que ja l’han perdut.    
 (Prestacions econòmiques d’urgència especial): 2.135 ajuts per impagament de quotes de lloguer,  
 330 per impagament de quotes d’amortització hipotecària i 238 per a persones que han patit 
 el llançament del seu habitatge.

     18.949 famílies han rebut prestacions per al pagament del lloguer.

     1.962 ajuts implícits als usuaris del parc públic de la Generalitat per al pagament del seu lloguer.

     400 acords entre persones sobreendeutades i entitats financeres (Ofideute).

     360 habitatges adjudicats en les Meses d’emergències de Catalunya.

     98 habitatges cedits a entitats per destinar-los a inclusió social.

  Impost als pisos buits propietat d’entitats financeres
 Significa disposar de 15.000 pisos en els 72 municipis 
 amb major demanda d’habitatge.

Pla 
marc

Actuacions 
concretes
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Transparència

TRANSPARÈNCIA 
PER RECUPERAR LA CONFIANÇA

DIÀLEG I CONCERTACIÓ
UN GOVERN AMB VOLUNTAT DE DIÀLEG

     Signatura de l’Acord pel diàleg social permanent entre Govern,   
 patronals i sindicats, amb mesures urgents per pal·liar els efectes 
 de la crisi sobre l’ocupació, el nivell de benestar de les persones 
 i la supervivència del teixit empresarial.

     Compromís a llarg termini entre Govern i sector de la salut mental.

     L’arbitratge de l’Agència Catalana del Consum ha permès retornar 
 282 M€ per participacions preferents i deute subordinat.

     Creació del Consell Català de l’Empresa i de la Taula de la pobresa   
 energètica, com a òrgans de concertació social i d’assessorament.

El Govern de Catalunya lidera l’índex dels territoris de l’Estat 
en transparència. Hem passat de la desena posició el 2012 

a la primera, amb una qualificació de 100 sobre 100 
en el rànquing de l’ONG Transparency Internacional.

Codi de bones pràctiques en la contractació 
pública per assolir l’excel·lència 

Llei de 
transparència 

Portal de 
transparència 

TRANSPARÈNCIA
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Transició nacional

EIXAMPLAMENT DE LA BASE 
DE SUPORT AL DRET A DECIDIR

El 74% dels catalans està d’acord 
que la millor manera per saber 
què volen els ciutadans sobre el futur 
polític de Catalunya és la consulta.

2 de cada 3 catalans 
creuen que Catalunya 
ha assolit un nivell 
insuficient d’autonomia.

Més de 3.000 entitats 
adherides al Pacte Nacional 
pel Dret a Decidir.

     Hem impulsat la Llei de consultes.

     Preparació per a la consulta del 9 de novembre.

     Recepció de 13 nous informes 
 del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) 
 que completa el total de 18 previstos.
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EN RESUM, 
UN PAÍS ATRACTIU I DE FUTUR

Catalunya va tornar a ser la primera regió de l’Europa continental 
en atracció d’inversions i llocs de treball creats per projectes 
d’inversió estrangera, segons l’FDI Markets.

La capital catalana ocupa el 7è lloc en la classificació de les ciutats 
europees amb millors perspectives de futur 2014/2015.

Barcelona lidera la llista mundial de preferències dels organitzadors 
de reunions europeus per fer esdeveniments professionals el 2014.

Catalunya ha captat 865 M€ del 7è Programa Marc (7PM) de la Comissió Europea 
(2007-2013), el 2,4% de tot el finançament rebut pels països europeus. 
D’aquesta manera, Catalunya se situa al capdavant en la captació 
de recursos per càpita, només superada per Holanda. 

Barcelona és la 6a ciutat del món amb millor marca global i el 2013 
es va situar com la 4a del món en organització de congressos internacionals, 
10a en nombre de projectes d’inversió estrangera i 11a en producció científica.
(segons l’Informe Observatori Barcelona 2014)

Catalunya, un dels primers clústers 
agroalimentaris d’Europa.

En els primes sis mesos de l’any, Catalunya ha rebut prop de 7,1 milions de turistes 
estrangers, un 6,7% més que un any enrere. Catalunya ha estat la primera destinació 
estatal en volum d’arribades, amb una quota del 25,4% del total. 
La despesa turística s’aproxima als 6.000 M€, la més elevada en un primer semestre 
des de l’inici de la sèrie l’any 2004.

1ª

7ª

6ª
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