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El Govern fa un pas endavant en la constitució del
Pacte Nacional per la Indústria amb la creació de la
taula i els grups de treball


Els grups de treball elaboraran les accions de la nova estratègia
industrial, que després validarà la Taula del Pacte Nacional per la
Indústria



Els àmbits d’aquests grups seran la competitivitat empresarial, el
finançament, la indústria 4.0, la formació, les infraestructures i
energia i la sostenibilitat i economia circular



El passat juliol la Generalitat, patronals i sindicats van donar el tret
de sortida al Pacte, que situa la indústria com a eix econòmic del
país

El Govern ha aprovat aquest dimarts la creació de la taula i dels sis grups de
treball que elaboraran l’estratègia i les accions del Pacte Nacional per la
Indústria, l’acord polític i econòmic formalitzat el passat mes de juliol per
desenvolupar i enfortir el sector industrial a Catalunya. Els grups de treball,
integrats per 9 membres (tres representants de la Generalitat i sis designats
per patronals i sindicats), seran els equips responsables de proposar les línies
d’actuació que han de situar la indústria com a eix econòmic del país.
Unes propostes que després traslladaran a la Taula del Pacte Nacional per la
Indústria -formada per representants del Govern, organitzacions empresarials i
sindicals, partits polítics, universitats, col·legis professionals, associacions
municipalistes i centres tecnològics- encarregada de validar-les i traslladar-les
al Govern i al Parlament. També hi haurà representada la Comissió Executiva
Permanent del Consell Català de l’Empresa. De fet, el Govern també ha
aprovat aquest dimarts que serà aquest organisme el responsable de la
governança del Pacte Nacional per la Indústria.
Els sis grups de treball aprovats treballaran en els següents àmbits:


Competitivitat empresarial: Potenciar la capacitat del teixit empresarial
català a través del binomi internacionalització-innovació i impulsar
l’emprenedoria, especialment la de base tecnològica.



Dimensió empresarial i finançament: Incrementar la dimensió de les
pimes per tal que puguin competir eficaçment en el mercat global i
actuïn com a tractores de l’economia, així com posar a disposició del
sector productiu instruments eficients de capitalització i de finançament
per facilitar el creixement i l’activitat empresarial.
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Indústria 4.0 i digitalització: Difondre entre les empreses la importància
de la disrupció que pot provocar la Indústria 4.0 en el mercat, així com
capacitar el capital humà per donar resposta a la demanda de nous
perfils, prestar els serveis avançats i promoure les infraestructures
necessàries per al desplegament de la Indústria 4.0.



Formació: Millorar la capacitació de treballadors per mitjà d’una
formació professional, una formació contínua i de l’emprenedoria i una
formació universitària que donin resposta, de qualitat i flexible, a les
necessitats de les empreses i de la societat, així com al canvi
tecnològic i dels models de producció.



Infraestructures i energia: Fer que Catalunya disposi d’un millor
equipament infraestructural, que permeti augmentar la productivitat
industrial, vertebrar el territori i afavorir l’atracció d’inversions, així com
reduir els costos energètics de la indústria catalana enfront dels
competidors i millorar l’eficiència i l’estalvi energètics.



Sostenibilitat i economia circular: Apostar per una economia verda i
circular, que estalviï recursos, posi en valor els residus i impulsi així la
innovació i la competitivitat industrial.

El passat mes de juliol la Generalitat; les patronals Foment del Treball, Pimec i
Fepime, i els sindicats UGT i CCOO van formalitzar el tret de sortida al Pacte
Nacional per la Indústria, que contempla les aportacions del Pacte Més
Indústria. És una iniciativa conjunta per impulsar la indústria fent-la més
diversificada, innovadora, competitiva a nivell internacional i de més valor
afegit.
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El Govern i la Generalitat Valenciana treballaran
conjuntament per crear i promocionar nous productes
turístics


Ambdós governs signaran un conveni per potenciar els
intercanvis d’experiències i desenvolupar estratègies conjuntes



Catalunya i el País Valencià formen part de la Xarxa Europea per a
un Turisme Responsable i Competitiu NECSTour, de la qual
Catalunya n’exerceix, fins a l’any 2018, la presidència

El Govern ha aprovat la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la
Generalitat Valenciana en l’àmbit de turisme per potenciar els intercanvis
d’experiències i desenvolupar estratègies conjuntes.
La confluència geogràfica, cultural i lingüística dels dos territoris fa que
comparteixin espais i productes turístics. A més, Catalunya i el País Valencià
formen part de la Xarxa Europea per a un Turisme Responsable i Competitiu
NECSTour, de la qual Catalunya n’exerceix, fins a l’any 2018, la presidència.
Per tot plegat el Govern de la Generalitat de Catalunya, a través del
Departament d’Empresa i Coneixement, i el Govern de la Generalitat
Valenciana, a través de la Secretaria Autonòmica de l’Agència Valenciana del
Turisme, han decidit cooperar turísticament per compartir les experiències i les
polítiques d’impuls, ordenació i promoció del sector turístic.
Aquest acord és un exemple de la capacitat d’entesa dels dos governs i de
col·laboració institucional per treballar plegats en la promoció d’interessos
comuns. Les dues administracions crearan productes turístics comuns
implicant recursos i empreses dels dos territoris. Els productes tindran un
marcat toc experiencial, d’acord amb el que els mercats i el nou consum
turístic requereixen.
Els dos governs compartiran informació d’indicadors de gestió que els permeti
millorar els seus sistemes de gestió, el seu funcionament i tendir a
l’excel·lència. Així mateix, treballaran en el vincle a través de les xarxes
socials i desenvolupant accions de promoció creuades.
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El Govern renova un conveni amb l’Aragó que fomenta
actuacions conjuntes en educació i promou el català


L’acord preveu iniciatives en investigació, difusió d’iniciatives
pedagògiques, formació de professorat i creació de recursos
didàctics



També inclou, entre d’altres, els intercanvis lingüístics

El Govern ha prorrogat avui la signatura d’un conveni de col·laboració entre el
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Departament
d’Educació, Cultura i Esport del Govern d’Aragó a través del qual es
desenvolupen iniciatives educatives i de promoció del català. Aquest acord,
que ja s’havia subscrit prèviament entre ambdós governs a l’abril de 2010 i al
juliol de 2013, tindrà una vigència de quatre anys.
La base d’aquest acord són els lligams històrics, culturals i lingüístics entre
Catalunya i l’Aragó, atès que permeten el desenvolupament de les relacions
entre centres escolars, ensenyants i alumnes. En aquest sentit, contempla
intercanvis i col·laboracions en els ensenyaments generals, tecnològics i
professionals, que volen afavorir una millor inserció dels joves en el món
laboral.
L’objectiu de la pròrroga del conveni és donar continuïtat a les línies de
col·laboració entre el Govern de la Generalitat i el Govern d’Aragó iniciades en
matèria d’investigació, de difusió d’iniciatives pedagògiques, de formació
inicial i continuada del professorat, i de creació de recursos didàctics, tenint en
compte els lligams històrics, culturals i lingüístics.
Les actuacions previstes en el conveni són les següents:
-

-

-

Desenvolupar projectes d’especial interès comú entre Catalunya i la
Comunitat Autònoma d’Aragó.
Facilitar les trobades d’alumnes i professors a fi de promoure
intercanvis escolars, intercanvis d’estudiants, trobades d’ensenyants,
estades professionals o lingüístiques.
Promoure activitats de cooperació per a l’educació i la formació
professional i contínua.
Desenvolupar els intercanvis i les accions comunes dins el domini de la
formació inicial i contínua dels inspectors d’ensenyament, dels directors
de centre, dels ensenyants i del personal dels centres de recursos i
formador.
Afavorir els projectes educatius que valorin el patrimoni cultural i
lingüístic d’ambdues comunitats des de l’escola primària fins a la
Universitat.
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-

Facilitar l’aprenentatge del català i la innovació educativa referida a
aquest aprenentatge.
Promoure la difusió, l’intercanvi i la producció d’eines pedagògiques en
català.
Establir acords d’homologació dels estudis de català realitzats en
l’ensenyament reglat.
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Altres Acords del Govern
Dissolució de la Societat Catalana d’Inversió en Cooperatives (SICOOP)
com a societat de capital risc
El Govern ha autoritzat la modificació dels estatuts de la Societat Catalana
d’Inversió en Cooperatives (SICOOP), per tal de convertir-la en societat
anònima ordinària, donar-la de baixa com a societat de capital risc i autoritzar
el retorn d’aportacions als accionistes, com a pas previ a dissoldre la societat
anònima, un cop assolit el seu objectiu, d’invertir – principalment mitjançant
préstecs participatius - i posteriorment desinvertir, en projectes de creixement
de cooperatives i/o societats anònimes laborals.
L’objectiu principal de SICOOP era la participació temporal en el capital
d’aquestes empreses -tret de financeres o immobiliàries- que no cotitzessin en
el primer mercat de borses de valors ni en mercats equivalents de la Unió
Europea o de l’OCDE. D’acord amb els estatuts de la societat, la seva durada
era de 10 anys, fins al 2018 i seu període d’inversió va finalitzar el juny de
2014. Actualment, s’estan retornant les desinversions o amortitzacions de les
operacions als accionistes, així com les seves aportacions a SICOOP.
L’entitat es va constituir el desembre de 2008 fruit d’un conveni entre l’Institut
Català de Finances (ICF), el grup Clade, Caixa Catalunya, Caixa Manresa,
Caixa Sabadell, Crédit Coopératif i Esfin que establia les directrius bàsiques
per a la creació i gestió de la societat de capital risc SICOOP. El Departament
de Treball s’hi va incorporar el mateix 2008 i va assumir part del seu
capital. SICOOP està gestionada per ICF Capital, la gestora de fons de
capital risc de l’Institut Català de Finances (ICF).
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Nomenaments
Montserrat Peretó, directora general de Planificació i Estudis Fiscals
Nascuda a Sabadell l’any 1958
És llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1980-1985) i
doctora en Dret (1988) per la mateixa universitat. És professora titular
d’universitat a la Unitat de Dret Financer i Tributari del Departament de Dret
Públic i Ciències Històrico-Jurídiques de la Facultat de Dret de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Ha desenvolupat la seva tasca docent en matèria de
Dret Financer i Tributari en llicenciatures, graus, màsters, mestratges i cursos
de doctorats. Va ser magistrada suplent del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya durant l’any judicial 2002-2003.
Montserrat Peretó ha centrat la seva activitat de recerca en temes com el
finançament autonòmic, l’impost sobre el valor afegit i la fiscalitat en l’àmbit de
la Unió Europea, en les hisendes locals o de l’activitat de R+D+I, entre altres
temàtiques, sobre les quals també ha publicat diversos articles.
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