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Pere Aragonès destaca el compromís del Govern per reduir les 
desigualtats a través d’un conjunt de polítiques socials 
encapçalades per la renda garantida 
 
 

• Cita un paquet de mesures amb impostos més justos, una fiscalitat més 
progressiva, els 250 milions de l’ICF per construir habitatges de lloguer 
social i l’augment de la contractació en centres especials de treball 
 

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonés, ha remarcat 
avui al Parlament que el Govern ha fixat una bateria de mesures per lluitar contra les 
desigualtats socials. La renda garantida de ciutadania és la més rellevant d’aquest conjunt 
de polítiques socials, que ve seguida d’altres iniciatives com “noves figures impositives 
que siguin més justes, tant socialment com mediambiental, un sistema fiscal que 
tingui més progressivitat, la recent dotació de 250 milions de l’Institut Català de 
Finances (ICF) per a la construcció de 1.800 habitatges de lloguer social i l’augment 
del 30% de la contractació a través de centres especials de treball i empreses 
d’inserció social”, ha desgranat Aragonès. 
 
En resposta a la primera interpel·lació de la sessió plenària d’aquest matí al Parlament de 
Catalunya sobre l'administració dels recursos propis i la lluita contra les desigualtats socials, 
presentada pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat), el vicepresident ha 
afirmat que per implementar aquests reptes, “necessitem recursos. I aquests recursos 
els tindrem només si som un Estat independent. En aquest camí, batallarem per tenir 
tots els recursos”.  
 
Aragonès ha afegit que “estem compromesos en la lluita contra les desigualtats, i per 
això demanem tenir totes les eines”. Ha argumentat que aquests desequilibris es basen 
en que tot i existir un nivell d’atur del 12 % a Catalunya, la taxa de pobresa relativa és 
superior, de l’ordre del 20%. A més, cal tenir en compte que hi ha països europeus que 
destinen el 30% del seu PIB a inversió, despesa social i pensions, un percentatge que a 
Catalunya tot just supera el 20%, ha reblat.  
 
Aquest diferencial de recursos que poden destinar els països del centre d’Europa s’agreuja 
encara més si es té present el diferencial de preus entre Catalunya i altres comunitats 
autònomes i la reducció salarial, que s’ha situat en el 5,3% en el període 2008-2016. 
Finalment, “el sistema de finançament, que no incorpora el diferencial de preus, el cost 
de la vida, provoca que amb el mateix euro, el Govern no pot fer el mateix que en 
d’altres territoris”, ha assenyalat Aragonès.      
 


