
Propostes Cecot per al nou Govern de la Generalitat – 26/12/2012  1 

 

 

Propostes de la patronal Cecot al nou Govern 

de Catalunya per fer un país altament 

competitiu i socialment cohesionat  
 

Des de la Cecot creiem que les propostes al nou Govern per "fer un país altament 

competitiu i socialment cohesionat" no són incompatibles sinó absolutament 

complementàries. Si a partir d'ara es posa més accent en polítiques socials, s'ha 

d'explicar que primer toca ajudar a generar més ingressos i que això passa per 

ajudar al teixit empresarial que és qui genera l’ocupació i la riquesa.  

Passa també per no augmentar la pressió fiscal addicional, cal dir prou a l’asfixia 

fiscal. És preferible una millor gestió, més eficiència, més aprimament i més 

transparència informativa i de dades. Ara toca “tallar” tot el que és prescindible i 

ajudar a millorar la renta neta dels treballadors, autònoms i els resultats de les 

empreses. 

 

OBJECTIUS  

1-Impulsar un gran Pacte Nacional Català per emprendre les grans 

reformes pendents del finançament, de l’economia, de l’administració pública, de 

l’organització territorial i política, i de la cohesió social.  Un pacte que contempli la 

implicació dels representants de l’economia productiva amb les forces 

parlamentàries. 

2-Crear un marc altament competitiu per a que les empreses puguin 

néixer, créixer i  viure.  

 

ACCIONS:  

Administració  

Necessitem un nou model d’administració pública, basat en principis d’eficiència i 

qualitat de serveis al ciutadà. Introduint criteris de gestió empresarial. Una 

administració lleugera que confïï plenament en la gestió privada i la cooperació 

públic-privada, amb auditoria i rendiment de comptes per a tots. Cal reformular la 

figura del funcionari, del servidor públic, rendint comptes i vinculant-la a incentius 

d’excel·lència. 

 

1) Funcionariat. Distinció entre tasques pròpiament funcionarials  i molt 

exigents quan a qualificació (poques: alta direcció, 

contractació/externalització,  donar fe d’acords, intervenció prèvia 

econòmica i legal), de les que no ho són, tendint per les darreres a  un 
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règim laboral amb un sistema de selecció transparent i equitatiu però 

sense cap privilegi en relació al la resta del món laboral. 

 

2) Pressupostos per programes amb objectius, indicadors de resultats i 

eficiència incorporant  la retribució variable dels gestors públics. 

 

3) Reducció de despesa selectiva  i no lineal.  Decidint el que es fa i el 

que no es fa, decidint on es mantenen i  on redueixen recursos. Això 

només es pot fer en base als programes. En la convenció pressupostària 

actual no es descarta mai res. 

 

4) Externalització de serveis públics amb una nova regulació de la 

contractació pública. Cal una administració altament  especialitzada en la 

compra de serveis. 

 

5) Regulació: Organisme independent vinculat a Presidència o a un 

Departament transversal amb jerarquia sobre els sectorials per: (1) 

revisió sistemàtica de la regulació existent (“test” de necessitat, 

verificació d’efectes reals que produeix, avaluació de les contraindicacions 

(“test de competència, consum, medi ambient), tràmits i càrregues 

innecessàries (amb avaluació del cost); i (2) control previ, no formal sinó 

real de la nova regulació, amb les mateixes variables de (1). Tot això no 

es pot deixar en mans de cada departament, i cal especificar el que és i el 

que no és vinculant dels dictàmens d’aquest organisme; els seus criteris 

han de ser extensius a les administracions locals. 

 

6) Poders transversals. A més de l’organisme ja esmentat, cal crear 

poders transversals sobre les TIC’s, contractació, comunicació, estratègia, 

etc., que trenquin la compartimentació estanca dels departaments tal i 

com venen fent les grans empreses, única forma de convertir el govern 

en un òrgan col·legiat i directiu per reduir el clientelisme en relació a 

corporativismes i interessos fragmentats. 

 

 

Economia:  

Completar el sanejament del sistema financer i el tancament ordenat 

d’algunes entitats financeres. 

Cal fer una aposta decidida per un  model de país econòmicament 

diversificat però amb un èmfasi especial en la indústria, la tecnologia, la 

innovació, el disseny, la qualitat i la internacionalització. 

Generar models innovadors de finançament informal per fer arribar el 

crèdit als emprenedors i a les empreses. 

Fiscalitat i cotitzacions socials: (1) Una profunda reforma tendent a reduir la 

progressió però en canvi, uns co-pagaments (salut, taxes universitàries, etc.) 

reforçant les beques i ajuts quan es mereixin; i (2) abaixar les  cotitzacions a la 
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Seguretat Social i complementar de forma gradual el sistema de pensions de 

repartiment amb un de capitalització. 

Marc laboral més simplificat i flexible que doni seguretat jurídica i estimuli la 

contractació estable i la formació continuada. 

Model educatiu molt vinculat al món econòmic amb una participació 

empresarial en el seu desenvolupament. 

Marc d’atracció de talent estranger i política migratòria d’oportunitats per als 

joves catalans, amb una estratègia de retorn. 

 

Organització territorial i política:  

La reforma territorial de l’administració. L’àmbit real on passen les coses que 

governa el món local ja no és el municipi, ve determinat per la mobilitat real a una 

hora (així funciona el mercat laboral, de lleure, de serveis etc...). Això vol dir, fer 

una reducció important del nombre d’ajuntaments i altres nivells d’administració.  

Sistema electoral: cal una Llei electoral que prioritzi la proximitat, el compromís, 

la independència i la meritocràcia, que obligui als electes a passar comptes amb els 

seus electors, no amb els aparells dels partits. 

 

 

 


