CONGRÉS DE FEDERACIÓ 2017
Ponència Econòmica: Desenvolupament Econòmic , Ocupació i
Concertació Territorial

Introducció
El Partit dels Socialistes de Catalunya al Maresme ha de tornar a visualitzar-se com el
partit que representa el progrés i el creixement econòmic sostenible i d’igualtat
d´oportunitats , amb un discurs propi i diferenciador. Hem de presentar propostes
clares i concretes que s´han d´articular al voltant d´un doble objectiu: fomentar i
dinamitzar el desenvolupament econòmic i la creació d´ocupació a la comarca.
Hem de treballar un programa per millorar la societat i amb l´objectiu final de crear
ocupació de qualitat i base del progrés social. Hem de parlar de :
-

treball digne,
d´educació com a base de “l´ascensor social” i igualtat d’oportunitats ,
de formació continuada per aconseguir una ocupació de qualitat ,
d’increment de la competitivitat i de la internacionalització de les empreses ,
de l´emprenedoria,
d´altres models econòmics com l’economia social i circular.
de reforçar i impulsar diferents sectors referents a la comarca, augmentant les
sinèrgies existents per fomentar l´ocupació i també l´esperit empresarial :
industrial, turisme, agroalimentari, sanitari..

El Maresme és una comarca heterogènia i, per tant, hem de detectar les diferents
necessitats, coordinar i planificar polítiques i optimitzar els recursos disponibles per
millorar l’ocupació al Maresme i la seva qualitat.
Cal una nova forma de fer política on el PSC ha d´aconseguir liderar la concertació
territorial, treballant de forma consensuada amb els diferents ens socials, sindicats i
patronals. Hem de compartir entre les diferents agrupacions locals estratègies i també
posar en marxa projectes integrats i alineats amb alguns eixos estratègics.
Hem d´aconseguir visualitzar el CCM com a l’administració que doni assistència i
impuls a iniciatives pel desenvolupament local, principalment d´aquells municipis que
no disposen de suficient estructura de promoció econòmica.
El PSC s´ha de focalitzar en les següents línies estratègiques a nivell de
desenvolupament econòmic:

-

-

-

Política industrial: estratègia, promoció de l´ocupació ,formació professional,
formació continua, polígon d´activitat econòmica (PAE), infraestructures
,mobilitat i internacionalització
Economia Social i Solidaria / Economia Circular
Sector Primari (productes de la terra i el mar): Horta (lligat amb restauració,
comerç de proximitat i turisme; Marítim (pesca), Flor i Planta ( mercat de la flor,
comerç de proximitat, internacionalització); Boscos (gestió forestal, biomassa).
Turisme
Emprenedoria

Respecte a les línies estratègiques per crear una ocupació i afavorir unes condicions
del Mercat de Treball dignes i de qualitat hem de tenir en compte el següent:
- La innovació tecnològica és necessària per incrementar la competitivitat de les
empreses però hem de ser conscients que no crea ocupació , fins i tot la
destrueix en determinats sectors. Hem de compensar la reducció de llocs de
treballs per augment de les noves tecnologies (màquines) amb la suma d´altres
fonts d´ocupació:
o Emprenedoria local basada en la innovació com a mitjà per solucionar
problemes dels municipis, fusionant amb el desenvolupament econòmic
local per millorar la qualitat de vida dels municipis ( ex: escombraries,
aigua,…)
o Recolzament de l´economia circular: fabricació de productes i serveis
locals ( Ex: sector agroalimentari, gestió de boscos creant energia
pròpia…)
- Reprendre la negociació col·lectiva
- Fomentar la FP , formació continua i la formació Dual
- Afavorir la fiscalitat sobre els beneficis de les empreses que utilitzen noves
tecnologies per redistribuir riquesa
Política Industrial
Actualment ens trobem en un debat general de política industrial amb dos extrems: un
enfoc més liberal i un altre més intervencionista (l´Estat emprenedor). Hi ha consens
entre les diferents formacions en polítiques microeconòmiques: innovació,
internacionalització, també en dotació d’infraestructures.
On hi ha debat és en quines ajudes sectorials s´han de donar a empreses i indústries
específiques. Hi ha un debat interessant, també sobre el paper actiu que ha de jugar
l´Administració.
Des de el PSC del Maresme hem d’impulsar una estratègia industrial per aconseguir
incrementar el pes actual del sector industrial a la comarca, ajudant a les empreses a
ser més competitives (creixement, internacionalització) , aconseguir la creació i
manteniment sostingut de llocs de treball de qualitat, ajudar a crear noves empreses i
nous llocs de treball. També hem de treballar per fer del Maresme un pol d´atracció
d´empreses locals però també nacionals i internacionals (facilitant la incorporació de
sòl industrial als municipis a través dels respectius planejaments urbanístics)
Totes les actuacions que hem d’impulsar s´han de basar en enfortir el diàleg amb els
diferents ens socials , amb criteris de cohesió social i de preservació i de sostenibilitat
del territori.

Antecedents:
La indústria en l’època 2008-2015 ha perdut pes en el conjunt de l´economia de la
comarca. Tot i que els dos últims anys ha començat una certa recuperació. El total de
persones ocupades a la indústria a finals del any 2015 era de 18.500 persones. Amb
unes 1.460 empreses. I el total d´aturats al sector industrial: 5.124, dels quals un
29,5% prové de les indústries tèxtils.
Al Maresme: la primera crisi industrial va afectar al sector tèxtil (els llocs de treball van
marxar cap al sector construcció), la segona crisi va ser la de la construcció i en
aquest cas la indústria no va absorbir aquests aturats.
Els subsectors que destaquen al sector industrial del Maresme són: tèxtil (confecció de
vestir), construcció de maquinaria, productes químics i alimentació. Tenim industries
amb nivell tecnològic baix, per tant el gruix de la indústria al Maresme encara té marge
per incrementar tecnologia.
Altres sectors industrials en creixement són : sociosanitari, nàutic, agroalimentari i
productes farmacèutics.
Com participa actualment el PSC Maresme en la política industrial?
El PSC vam liderar la creació, a principis de 2016, de la Taula de Política Industrial del
Maresme en el marc de l’Acord de Desenvolupament Econòmic i per l’Ocupació al
Maresme, constituïda per millorar les condicions del progrés econòmic i social a la
comarca. A la Taula s´estableix un conjunt de propostes per potenciar la industria al
nostre territori, liderada pel CCM (conselleria en cartera del PSC) i on estan també
representats els 30 ajuntaments de la comarca, els sindicats i les patronals, el
Tecnocampus i l’Eurecat.
D´altra banda la comarca (conselleria promoció econòmica del CCM-PSC) i la ciutat de
Mataró (alcalde-PSC) han sigut ratificades al desembre 2016 com a membres de la
comissió executiva del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. Un
espai de interlocució relacionat amb la indústria on participen organitzacions sindicals i
empresarials i altres ens col·laboradors i administracions. Aquest pacte segueix el
Debat sobre la nova industria, com treballa al territori i la interacció de la política
industrial que hi ha.
El consell comarcal i els diferents ajuntaments de la comarca també participem de la
sol·licitud del Projecte d´especialització de competència territorial (PECT) Mataró
Maresme , on un dels punts principals que es desenvoluparia és el sector industrial
Tèxtil. Es tracta de projectes que han de portar innovació, lligat al món esport i a la llar,
teixits tècnics, també a la salut. Amb la intenció també de convertir a Mataró com a
HUB de innovació tèxtil a Catalunya. Aquests projectes d´especialització generen
ocupació en les administracions publiques, noves empreses amb nous perfils
professionals d´alt valor afegit ( coneixement), atreu empreses internacionals,…
Quina ha de ser la aposta industrial de futur del PSC al Maresme?:
El PSC hem de prioritzar dues línies de treball: detectar necessitats industrials a la
comarca i proposar mesures per enfortir el teixit industrial i definir polítiques
estratègiques sobre els sectors industrials que volem impulsar a la comarca.
I hem de fer dues reflexions:
1ª Reflexió: estratègia industrial: Al Maresme, cal centrar-ho en ocupació, en la
innovació o en la tradició. L’aposta del PSC ha de tenir l´objectiu principal de
creació d’ocupació de qualitat.
2ª Reflexió: Una vegada fixada l´estratègia, quines eines/recursos tenim al
nostre abast ( complementari). Important teixir relacions al territori
Es parla molt de la indústria 4.0 com una nova industria, però ens trobem que a
mesura que van incrementant les empreses TIC o provoca disminució d’ocupació o
canvis en els models d’ocupació. Si bé és cert que la innovació tecnològica a la

indústria té evidents beneficis per el desenvolupament econòmic, no és tan clar com
es destinen els beneficis que generen, ja que aquests no es distribueixen sinó que
resten com a beneficis industrials, per això no hem d’oblidar el paper de la indústria
tradicional definint polítiques industrials transversals que impliquin tots els sectors,
especialment aquells que són referents a la comarca.
Hem de potenciar la formació professional, la universitat, la formació continua, la
formació dual, apropar les empreses a les escoles. No hi ha prou confiança entre
l´empresa i la administració i cal establir des del PSC complicitats amb el món de
l´empresa, la tradicional defensa socialista de la classe treballadora no exclou establir
complicitats amb el món empresarial. Les polítiques de formació i ocupació s´han de
treballar des dels Ajuntaments però també amb les empreses i treballadors.
Es necessari també la implicació de la indústria a les trames urbanes, integració en el
desenvolupament urbà i sostenible, amb infraestructures i mobilitat adequades i amb
planejaments urbanístics municipals i supramunicipals. El planejament urbanístic pot
crear noves àrees industrials més integrades en el municipi i amb la superfície
adequada a les necessitats de les empreses que es vulguin instal·lar al Maresme.
Les empreses de la comarca són de petita dimensió. Han de poder créixer per
incrementar dimensió i generar ocupació, i des de el PSC hem de treballar en
projectes que facilitin aquest creixement, com, per exemple, la internacionalització del
sector agroalimentari.
Hem de posar les bases per aconseguir les condicions que permetin que hi hagi
indústries complementàries i auxiliars, no limitar-nos només en la gran industria sinó
també a aquestes PIMEs auxiliars.
Economia Social i Solidaria (ESS)/Economia Circular
Els últims indicadors macroeconòmics apunten a una recuperació econòmica però
amb una sortida de la crisi amb molta desigualtat. Els socialistes tenim el principal
repte pels propers anys de tornar a definir el concepte de progrés lligat als conceptes
d´equitat, ètica, democratització de la gestió , redistribució i solidaritat.
El PSC ha de potenciar la creació d´ocupació amb altres models econòmics
complementaris als existents actualment i un d´ells el representa la Economia social i
solidaria, una realitat social situada com alternativa entre la economia pública i la
capitalista. Una realitat sociopolítica que posa a les persones i el treball en el centre
del sistema econòmic, amb una democratització de les formes de producció,
distribució i consum.
Antecedents
Al Segle XIX ja es parlava de l’Economia Social amb conceptes com: igualtat social,
democràcia industrial,.. Inicialment aglutinava a cooperatives, mutualitats i
associacions.
La crisi dels anys 70 va generar dinàmiques d´autoocupació i de reforç de la solidaritat,
accions que afavorien el medi ambient i esperit cooperatiu de democratització i
responsabilitat.
Actualment les noves organitzacions lligades a la economia social tenen diferents
formulacions empresarials, ja siguin empreses mercantils, cooperatives o associacions
cíviques tradicionals del tercer sector. El que defineix a aquest tipus d´organitzacions
són: primacia de la persona i l´objecte social sobre el capital, llibertat d´adhesió i
oberta, control democràtic dels seus membres, defensa i aplicació dels principis de
solidaritat i responsabilitat, autonomia de gestió i independència del poder públic,
beneficis destinats a aconseguir objectius a favor del desenvolupament sostenible.
Ens trobem amb entitats més tradicionals que operen dintre del mercat (cooperatives i
mutualitats) on hi ha una gestió democràtica tant dels òrgans de decisió com del
repartiment de beneficis. També hi ha altres organitzacions que operen fora de mercat,

associacions i fundacions sense ànim de lucre que tenen com a fonts de finançament
donacions, quotes socis, subvencions. En aquest últim cas els excedents no van al
mercat ja que subministren principalment bens preferencials o d’interès general.
L’economia solidària neix del tronc comú de l´economia social i suposa recuperar les
relacions econòmiques des de paràmetres basats en la justícia , redistribució,
cooperació, reciprocitat i ajuda mútua.
Com participa actualment el PSC Maresme en el foment de l´ economia social i
solidaria?
El PSC ja participa activament a la Taula d’Economia Social i Solidària del Maresme,
creada durant el primer trimestre del 2016 en el marc de l’acord de Desenvolupament
Econòmic i per l´Ocupació al Maresme. Un òrgan de participació i concertació que té
com a objectiu principal integrar les iniciatives d´Economia Social i Solidària del
Maresme en les actuacions de l´administració local i comarcal a través de la
elaboració d´una diagnosi i un pla d´acció de la realitat del territori en aquesta matèria,
encaminats a la presa de consciencia i sensibilització al voltant de les oportunitats de
les iniciatives de les ESS. En aquesta taula estan representats el consell Comarcal, els
30 ajuntaments , sindicats, patronals, DIBA, Federació de cooperatives de Treball de
Catalunya, Xarxa d´economia Social i Solidària i col·laboració de la Taula del Tercer
Sector.
Hem impulsat que el Consell comarcal s´adhereixi a la Xarxa de municipis d´Economia
Social i Solidària (XES)
Des del Consell Comarcal hem facilitat la signatura d’un conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament de Mataró que ens ha permès obtenir un Ateneu cooperatiu: espai de
caire comarcal per la creació i consolidació de cooperatives i entitats d´economia
social on s´oferirà serveis formatius especialitzats i assessorament. Al Maresme es
gestionarà des de el Café del Mar (Ajuntament Mataró), la càtedra d´economia social
del Tecnocampus, la Fundació Unió de Cooperadors i el Consell Comarcal.
Com pot fomentar el PSC del Maresme les iniciatives d’Economia Social i Solidaria?
Els socialistes hem de definir i treballar de manera conjunta els primers passos d´un
nou model econòmic de desenvolupament comarcal social i solidari al Maresme.
Promoure l’elaboració d´un pla estratègic comarcal d´ESS compartit entre el CCM i els
municipis participants.
Hem d’impulsar actuacions encaminades a la presa de consciencia al voltant de les
oportunitats de les iniciatives d´ESS a les persones, la comunitat i les empreses del
Maresme.
No es tracta tant de crear noves iniciatives sinó d´aprofitar les existents i impulsar-les .
Per exemple a la comarca del maresme hi ha una gran tradició de cooperativisme.
També hem de treballar sinergies d´aquestes iniciatives ja existents per intentar també
integrar determinats projectes a nivell supramunicipal.
Economia Circular
La economia circular és una de les potes de la economia social en la mesura que es
centra en un desenvolupament sostenible i mediambiental, on els recursos econòmics
i de treball tornen i es fixen al territori, respectivament.
El paradigma del model actual d´economia lineal de “agafar, fer i rebutjar” sembla que
pot estar finalitzant, donat que es basa en disposar de grans quantitats d´energia i
recursos barats i de fàcil accés però que s´esgoten.
L’economia circular és una alternativa atractiva i viable que ja comencen a explorar
algunes empreses. Els principals principis de l´economia circular son: el residu es
converteix en recurs, reutilització, reparació, reciclatge, aprofitament energètic dels
residus, energia de fonts renovables, ecologia industrial i territorial.

Els socialistes hem de impulsar l’economia circular com una forma d´organització
industrial en el mateix territori amb optimització dels nostres recursos i flux de
materials, energia i serveis. Que el flux de materials i energia siguin al màxim de km 0.
Parlem de conceptes com Bioeconomia i Bioenergia de proximitat (que subministra a
la Bioeconomia).
Si observem la realitat de la comarca veiem que en la actualitat estem treballant en
una economia lineal (exemple: tractament de residus agraris i orgànics). Trobem un
exemple de transformació d´un projecte de economia circular a Palafolls (amb govern
municipal socialista): Una empresa amb residus orgànics animals, on es fa biodigestió i fabrica bio-gas. La empresa, via projecte internacionalització, ven el bio-gas
a Europa (per fer electricitat i calor en un cicle combinat). A casa nostra, Gas Natural
té la necessitat de justificar un determinat percentatge d´energies renovables dins de
la seva producció i per tant està interessada en introduir en les seves plantes el biogas.
En una comarca tan rica com el Maresme en recursos agraris i forestals podria entrar
en la fabricació de bio-gas en petites explotacions i fer us per escalfar hivernacles o
granges.
Un altre exemple d’economia circular que hem de impulsar és la producció de
biomassa, que també alimenta al Bio-gas. La biomassa prové dels residus forestals i,
el Maresme, és un dels punts d´Europa amb més massa forestal. Fins i tot apostar per
la producció de pellet per fomentar que les urbanitzacions i els equipaments
municipals s´escalfin amb aquest tipus d´energia renovable .
Sector Primari ( Productes de la Terra i el Mar)
Un sector amb un fort impacte al Maresme és la del sector primari, en concret la
producció agroalimentària i els productes artesanals. El Maresme és una comarca
verda degut al tint que li atorguen les serralades i la plana i ha estat tradicionalment
una comarca molt vinculada a l´agricultura. S´evidencia que és un sector tendència
amb potencial de crear empreses i ocupació i que pot esdevenir un sector econòmic
motor al Maresme.
Consta que hi ha un elevat grau d´interrelació amb altres sectors més enllà del propi
sector primari, com el turisme, el comerç , l´educació i salut pública i el patrimoni
cultural.
Els socialistes hem de treballar aquest sector com un exemple de desenvolupament
econòmic que permet construir unes bases de desenvolupament més sòlides amb la
idea de reduir dependències externes, aconseguint un territori més resistent també en
períodes de crisi.
Hem de posar en valor el patrimoni gastronòmic local, amb la contribució del sector
restauració per contribuir a configurar un territori atractiu i de qualitat, des de una
perspectiva integral i integradora de “fer” sector i i consolidar les relacions d´intercanvi i
sinèrgies incrementant la competitivitat de les empreses.
Des de l´àmbit de l´Acord pel Desenvolupament Econòmic i l´Ocupació del Maresme ,
els socialistes volem crear una Taula del Sector primari com a eina de concertació
territorial , establint un conjunt de propostes per potenciar el sector agroalimentari i de
la flor i la planta, amb l’objectiu de generar ocupació i riquesa i, alhora , posar en valor
el territori, vinculant tradició, cultura i patrimoni amb economia.
Un dels objectius és identificar totes les empreses d´aquest sector tant les provinents
de l´agricultura, com les transformadores, les empreses de productes gourmet i les
distribuïdores alimentàries per tal de dotar-los de noves eines de creixement. Un
creixement que es pot potenciar mitjançant l´exportació agrupada amb accions
col·laboratives i sinèrgies que proporcionen possibilitats reals de promoció a l´exterior.
Detectem també en el sector agrari una manca de recanvi generacional, i des de les
administracions locals s´hauria de diagnosticar les necessitats ocupacionals de les

empreses del sector primari del territori per tal d´elaborar formacions que generin
ocupació.
Turisme:
Els socialistes hem d’observar un model basat en diferents i nous pols atractius:
Turisme especialitzat on es potenciï les característiques pròpies de la nostra comarca
situada entre mar i muntanya: enològic – vi Alella; gastronòmic lligat a l´Horta del
Maresme i la pesca, cultural lligat a la riquesa associativa i tradicional de la comarca.
El turisme a la comarca es distribueix, a grans trets, de la següent manera: el turisme
familiar te tendència a visitar els municipis del centre-sud de la comarca, mentre que
als municipis del nord acull un turisme de sol i platja de procedència internacional. I,
finalment Mataró com a ciutat turística-business lligada també a les noves tecnologies.
Turisme salut/wellness, aprofitant la bona climatologia del Maresme i l´aposta per la
industria sociosanitària (El Rengle, Mataró), així com la proximitat de la comarca tant
de Barcelona com de l´aeroport de Girona. Aquest model turístic és menys estacional
i permet reduir la taxa de temporalitat dels contractes.
Els socialistes hem d´utilitzar el planejament urbanístic, de la mateixa forma que per la
industria i àrees comercials, per crear zones d´atractiu turístic i atreure inversions
internacionals.
Emprenedoria
L´emprenedoria es considera molt sovint com una font d´autoocupació conseqüència
de la destrucció de treball assalariat en períodes de crisi, però s´ha de visualitzar
també com una font de innovació. Els darrers anys el reconeixement i el prestigi de
l´emprenedoria ha millorat.
L´emprenedor pot jugar un paper important en el desenvolupament econòmic
detectant les diferències entre les necessitats dels consumidors i el que realment està
produint, té més capacitat d´adaptació que empreses amb una determinada estructura
menys flexible. L´actitud de l´emprenedor es caracteritza principalment per la iniciativa,
la innovació, la motivació i la determinació.
Des de les administracions públiques locals hem de recolzar als nous emprenedors en
conèixer els marcs regulatoris, l´accés al finançament, pla d´empreses i viabilitat,
cultura i marca empresarial. Hem d´ajudar a que tinguin una visió global d´allò que es
necessita per iniciar un negoci i conscienciar de la necessitat de constància i
persistència.
Els socialistes hem de fomentar des de el concepte d’igualtat a les dones
emprenedores i a l’emprenedoria social i cooperativa.
Mercat de Treball/ Condicions laborals:
Els socialistes hem de ser conscients de la necessitat d´establir polítiques municipals
en l´ocupació com a eix d´activitat central del món local, amb un lideratge des de la
concertació territorial.
Hem de sensibilitzar i fer propostes que comportin un treball més digne amb més
formació. Cal que existeixi igualtat d´accés al món laboral des de la base( educació) i
des de les polítiques de formació professional i formació continua.
Hem de impulsar mesures que beneficiïn principalment a aturats de llarga durada,
joves i majors de 45 anys.
Cal una reflexió: La distribució de la riquesa es basava en la força del treball, que
generava una plusvàlua que es distribuïa . Les noves tecnologies han substituït
aquesta força de treball per “màquines” “robots” i en conseqüència ja no hi ha aquesta
distribució de la riquesa entre els ciutadans.

Necessitem elements des de la fiscalitat per tornar a fer aquesta distribució de la
riquesa: “ Que els Robots cotitzin a la Seguretat Social”. Una fiscalitat que gravi els
beneficis de les noves tecnologies, de forma que aquests guanys que tenen les
empreses es redistribueixin entre els ciutadans que durant moltes generacions han
treballat per aconseguir aquest avanç tecnològic. Aquestes noves tecnologies son fruit
del treball de moltes generacions i ara aquests beneficis que aporten s´han de tornar
en forma de redistribució als treballadors. Des de les administracions locals es poden
buscar fórmules que impliquin una major recaptació en aquestes empreses.
Altre punt que hem de defensar els socialistes és que el Mercat de Treball torni a estar
regulat per les negociacions col·lectives. Les empreses multiserveis que han anat
sortint als últims anys es carreguen els convenis col·lectius en detriment dels drets
dels treballadors.
Què poden fer les diferents administracions, locals i supramunicipals?- Un exemple és
el CES Mataró ( Consell Econòmic i Social) , un consell amb caràcter propositiu on
negocien patronals i sindicats i on la Administració fa el paper de facilitador de la
negociació col·lectiva, d´arribar a acords i de recollir propostes i veure com es poden
aplicar.
A la comarca poden haver alguns municipis que poden tenir el seu propi Consell
Econòmic Social, la resta necessitaran d´un recolzament supramunicipal que pot estar
co-liderat pel Consell Comarcal. Planificació i dignificació dels centres de Treball, de la
mà de les empreses i dels agents socials.

