ASSEMBLEA GENERAL
Discurs President

Nota de premsa

Discurs del president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre,
davant l'Assemblea General
Barcelona, 6 de juliol de 2020

Vicepresidents i vicepresidentes de Foment,
Representants dels nostres socis en els òrgans de govern:
membres del Comitè Executiu,
Junta Directiva i
Assemblea General
Gràcies per participar i incorporar-vos, en aquesta ocasió de forma telemàtica, a l'Assemblea
General d'avui en què aprovarem els comptes de l'any 2019, i revisarem les principals fites
d'aquell any.
I em refereixo a "aquell any" pel llunyà que avui sembla el que va ser per a mi el primer, com
a president d'aquesta institució que tinc l'orgull de presidir des de les eleccions de novembre
de l'2018. Han estat uns mesos extraordinaris, d'una intensa activitat, i en la qual he sentit el
suport de tots vosaltres, els que formeu part dels òrgans de govern d'aquesta institució, i que
sou, en definitiva, representants de tots els socis: les organitzacions sectorials i territorials, i
les empreses que dipositen a Foment la seva confiança.
Durant tots aquests mesos, Foment ha ampliat la seva capacitat d'influència en tots els
àmbits socioeconòmics de Catalunya, Madrid i Brussel·les. Això ha estat possible gràcies a
molts factors, però vull destacar el paper rellevant de les comissions assessores i dels
consellers de Public Affairs. Els nomenaments es van formalitzar en bona part durant el
2019.
La influència només és possible si comptem amb les persones adequades i amb
capacitat d'interlocució davant les administracions públiques. I a Foment, ara sí,
disposem de l'equip humà necessari. Les nostres comissions assessores les integren una
representació molt notable de la societat civil i econòmica de Catalunya.
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Són els homes i dones que amb la seva iniciativa empresarial, la seva capacitat i energia
posen en marxa cada dia l'activitat econòmica i el dinamisme de les nostres comarques i
principals ciutats. Són en total 24 les comissions assessores de Foment -12 d'elles presidides
per dones- i estic fermament convençut que el seu potencial i capacitat de treball es
confirmarà encara més en els pròxims mesos, davant la situació d'extrema complexitat
que estem vivint.
De les nostres comissions i organitzacions empresarials més destacades han sorgit ja
alguns dels documents més rellevants que hem traslladat als governs d'Espanya i de la
Generalitat de Catalunya. Em refereixo en concret als informes d'Infraestructures, d'una
banda, a l'Informe sobre una fiscalitat competitiva, de l'altra, i una menció especial a l'Informe
de la Comissió Jurídica a favor de la reforma de el Codi Penal per promoure una major
seguretat ciutadana. Aquestes propostes van marcar, sens dubte, l'agenda econòmica de
Catalunya durant el 2019.
Però no puc obviar en aquesta intervenció d'avui, fins a quin punt tota la feina que havíem
previst fer, per donar continuïtat a l'iniciat durant l'any passat, ha estat necessari reconduir-la
per un fet que marcarà el futur de tots nosaltres.
L'inici de la pandèmia per la COVID 19, el passat mes de març;
el decret de l'Estat d'Alarma a Espanya,
i l'aturada pràcticament total de l'activitat econòmica durant gairebé tres mesos,....
ho ha transformat tot.
Avancem cap a una crisi econòmica sense precedents en el món sencer. Segons les
previsions dels principals organismes internacionals, l'impacte serà, dins d’Europa,
especialment negatiu a Itàlia i Espanya.
Permetin-me per aquesta raó que, a partir d'aquest moment, em refereixi al futur i comparteixi
amb vosaltres el que serà el nostre pla d'actuació per afrontar la difícil cruïlla en què es troben
els nostres empresaris i la nostra indústria.
D'alguna manera, els eixos sobre els quals centrarem el nostre esforç es van avançar tant en
l'última Junta Directiva de Foment del mes de juny -quan vam aprovar per unanimitat la
proposta d'un gran Pacte Institucional per a combatre la recessió provocada per la crisi de la
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COVID 19 - com en la cimera que CEOE ha celebrat recentment i a la qual han participat
els més destacats empresaris i agents econòmics d'Espanya.
Em referiré a les que, al meu entendre, són les línies prioritàries d'actuació i sobre les quals
no renunciarem ni un sol dia, des de la nostra posició, per reivindicar davant el Govern.
Perque, en aquest moment, el factor empresarial i econòmic és imprescindible per anar
esmorteint una caiguda sense precedents de l'economia. Amb tot el que això comporta
per a la vida dels ciutadans.

1. La col·laboració públic-privada és, en el context actual, essencial per obrir noves
oportunitats en la reactivació econòmica.
Les administracions públiques i els diferents governs haurien d'aprofitar l'eficiència
demostrada per la indústria i les empreses per impulsar els grans projectes
estructurals d'un país com són les infraestructures, la mobilitat i la gestió de l'aigua,
entre d'altres.
Barcelona, per exemple, pot liderar canvis estructurals en alguns d'aquests sectors a
través de concessions que evitin l'ús de recursos pressupostaris. És el cas de la gestió
de l'aigua i la sanitat.
2. Adaptar a l'evolució de l'economia les mesures que aporten liquiditat -com els
ERTE’s i avals públics - per conservar el teixit productiu, és un mandat. És
fonamental un marc regulador més flexible i adaptat als canvis de l'economia
espanyola.
Si es fa d'aquesta manera, aconseguirem reduir la incertesa, que és un dels factors
que llasten la recuperació de l'activitat. Estarem així treballant en un context de
flexibilitat, però de seguretat jurídica a favor de la productivitat, de l'economia i de
l'ocupació.
Cal assegurar que el país estigui preparat per adaptar-se a un entorn de canvis en el
que són necessàries les mesures excepcionals. En cap cas es poden repetir retards
en el cobrament dels ERTO 's. Confiem que es mantingui la disponibilitat a la
negociació per si fos necessari prorrogar aquesta mesura a partir de l'30 de setembre.

Via Laietana, 32 · 08003 Barcelona
T. 934 841 209 · 934 841 258 · F. 934 841 230
comunicacio@foment.com · www.foment.com

Pàg. 3

ASSEMBLEA GENERAL
Discurs President

Nota de premsa

Els crèdits ICO han estat una bona, però insuficient iniciativa. Han instrumentar els
recursos necessaris que ja s'han aprovat fa a 100.000 M €, però resulta necessari
sumar noves línies d'aval per un import de 70.000M € per als sectors més
afectats per la crisi, com són el turisme, comerç, restauració, cultura , esports, etc, i
orientats a pimes i autònoms. També s'han d'arbitrar altres mecanismes per reforçar el
capital de les empreses, igual que a la resta dels països europeus.
La confiança a través de la seguretat jurídica és fonamental. Aquesta confiança és
clau per generar credibilitat i atreure i retenir inversions.

3. Una política fiscal anticíclica per estimular l'economia i la recuperació de la
demanda permetria invertir en formació, promoure l'eficiència de la despesa i la gestió
prudent del creixement del dèficit públic. Una fiscalitat orientada al dinamisme
econòmic tindrà efectes en el curt termini, com ara :,

1.-Augmentar la compra de vehicles
2.- Impulsar el sector turístic
3.-El IVA reduït té impacte en sectors molt diversos com els gimnasos,
subministrament d'aigua, gas i electricitat, parcs d'atraccions, perruqueries, cost de
l'energia emprada en els regadius.
4.-L'IVA super reduït de el sector carni i pesca, i a tots els sectors asocials de el sector
privat.
5.-Cal treballar ja en un pla d'incentius fiscals a les inversions en 2020 i 2021 com, per
exemple, a la compra de material COVID, als serveis orientats a la digitalització i el
tipus reduït per als beneficis no distribuïts en aquest període.
6.- Proposem facilitar la utilització dels romanents dels Ajuntaments i de l'administració
local per fer front a la crisi.
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Per finalitzar aquest punt, reiterem l'oportunitat d'una moratòria fiscal per impostos per
noves activitats que es creïn durant aquest any i permetre, d'aquesta manera, que les
noves empreses paguin els seus impostos a partir de l'2021.
De la mateixa manera cal ajornar el pagament, durant sis mesos (quatre sense
interessos), dels impostos de la Seguretat Social, IVA i IRPF corresponent a el 2n
trimestre del 2020.

En definitiva, el consens i diàleg social per arribar a acords que ens ajudin a sortir de
la crisi és fonamental.
Els pressupostos de la reconstrucció NO PODEN COMPORTAR MES PRESSIO
FISCAL a les empreses i als ciutadans, ja que produirà el efecte contrari i
enfonsaria més l’economia i penalitzaria la creació de llocs de treball.
Aquesta seria una decisió gravíssima del Govern, que impedirà la
reconstrucció de l’economia.
Ara es el moment de incentivar l’activitat econòmica, l’ocupació i el
consum i no de frenar l’activitat empresarial i posar pals a les rodes de la
recuperació
Els empresaris ens oposarem frontalment a una pujada d’IMPOSTOS
indiscriminadament i confiscatòria, presa unilateralment pel Govern sense cap
mena de diàleg amb els empresaris. Es temps de remar junts i ara tots amb la
mateixa direcció.
Es cert que calen diners per pagar la sortida de la crisis. Però els diners
no han de sortir dels impostos, han de sortir de la reactivació econòmica.

4. La prioritat és la reindustrialització per generar una ocupació de qualitat i millor
remunerat. L'objectiu ha de ser aconseguir un pes de el 20% de la indústria sobre el
PIB. Aquells territoris que superen aquest percentatge són els que també presenten
menors nivells d'atur. I quan parlem d'indústria també parlem de la construcció, parlem
de la cultura, parlem de l'esport, de la restauració, de la química. La indústria és
essencial per al progrés dels territoris.
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I la indústria requereix inversions a mitjà i llarg termini per fer d'Espanya un país més
competitiu, resilient i sostenible. La transició energètica és fonamental per a assolir
aquesta sostenibilitat. Espanya pot accelerar les inversions en energies verdes, que a
més poden tenir un efecte arrossegament en el curt termini.

5. La seguretat ciutadana és un valor indiscutible del nostre país i les nostres
ciutats. Hem de preservar-la. No obstant això, es constata l'increment de la
inseguretat davant la continuada percepció d'impunitat dels delictes reiterats i dels
reincidents. Davant el risc real d'un increment de la conflictivitat i dels delictes en els
nostres carrers, volem insistir en iniciar amb caràcter immediat la reforma de el
Codi Penal i crear jutjats especials d'instrucció per a la seguretat ciutadana,
impulsant noves polítiques de seguretat i prevenció.
Proposem que la resposta de el Codi Penal a la multireincidència en els petits furts, és
a dir, aquelles sostraccions que es produeixen sense violència ni intimidació per valor
de menys de 400 €, siguin penes privatives de llibertat.

És urgent afrontar aquesta reforma ja que es tracta d'un procés llarg a l'tractar-se
d'una llei orgànica, i per la matèria, requereix d'informes obligatoris (Consell Fiscal,
CGPJ, probablement Consell d'Estat, etc.). Tal com Foment va avançar al setembre de
2019 seria més àgil tramitar com a proposició de llei.
6. El suport a la iniciativa emprenedora, innovació i transformació digital s'han
d'executar i, en cap cas, suspendre per la crisi econòmica per atendre altres objectius
que ara es plantegen de màxima urgència.
No s'ha d'oblidar que la innovació i digitalització de l'economia són factors clau per a la
competitivitat. Per això, proposem que en els propers mesos s'articuli un fons per a
emprenedors. Cal promoure la creació de noves empreses que incorporin la innovació
i la digitalització. Així s'inclouen també els fons de formació que han de focalitzar-se en
la preparació dels recursos i habilitats per al desenvolupament del talent digital.
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7. Planificar l'obertura total d'escoles i centres educatius, fins i tot en el cas que hi
hagués un rebrot, és essencial per no paralitzar l'economia. Les empreses han de
participar en la planificació de l'obertura total de les escoles i centres educatius amb
les garanties d'higiene i prevenció per als nens i professors més vulnerables. L'activitat
escolar és un factor principal per a la recuperació de l'activitat i la productivitat.
Afecta la conciliació laboral i familiar i influeix de manera definitiva en l'estabilitat
emocional dels més petits: A més perjudica -encara avui- amb més intensitat a les
dones. No ens ho podem permetre. La normalitat en els centres educatius és avui una
prioritat econòmica de primer ordre.
8. La igualtat d'oportunitats i el creixement inclusiu a través de la formació i
l'educació és un mandat per a una societat moderna. La prioritat són les persones,
i l'ocupació, la millor fórmula d'inclusió social; Ningú ha de quedar-se enrere en la
recuperació i en les transformacions energètiques i digitals.

9. Espanya necessita estabilitat pressupostària. Cal disposar de la despesa pública
necessària en el curt termini per sortir de la crisi, i tornar a un camí d'estabilitat fiscal a
mitjà i llarg termini. Per a això, cal promoure el creixement econòmic i evitar, sobretot,
pujades impositives en moments de crisi econòmica. Altres països europeus estan
aplicant rebaixes d'impostos per sortir de la crisi.
10. Espanya ha de fer valer davant d'Europa el seu pes en l'economia. Els fons
europeus per a la reconstrucció no estaran a disposició de l'economia espanyola i, per
tant, de les empreses fins al segon semestre del l'any 2021. L'economia espanyola
necessita el capital de manera immediata per no agreujar encara més la crisi
econòmica com a conseqüència de l' aturada de l'activitat i del consum.
----------El passat 13 d'abril des de Foment em vaig adreçar per carta a Angela Merkel i als
principals mandataris europeus perquè des de l’històric lideratge que ha exercit la
República Federal d'Alemanya en el si de la Unió Europea, es liderés una emissió
mutualitzada de 1,5 bilions d'euros, en forma de bons de deute reemborsable al llarg
de100 anys, sense interessos i amb càrrec a la Unió Europea.
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Tot i que en aquell moment va semblar un atreviment perquè res així s'havia fet a la
Unió Europea, s'observa que aquest és el camí i Europa està estudiant aquest camí.
S'ha après d'errors anteriors i, per primera vegada, la UE proposa endeutar-se a
càrrec del pressupost europeu. Si bé és cert que l'import és sensiblement inferior
750.000 milions d'euros- Europa ha fet el pas. Hi ha una mobilització europea, que
topa amb les visions confrontades dels estats membres.
L'endeutament d'Espanya arribarà al 120% del PIB i, encara que és cert que si es
col·loquen amb èxit les emissions de deute públic, una part important es finançarà
amb recursos europeus. En el cas contrari anirà a càrrec de l'increment de la pressió
fiscal per a empreses i ciutadans ... Espanya ha de plantejar-se una acció de lobby a
Europa al costat de França, Itàlia, Grècia i Portugal.
Cal iniciar l'elaboració de projectes sòlids i estructurals que creixin al voltant dels fons
europeus per a la reconstrucció de l'economia i que incrementin la presència de les
nostres empreses en el món.
Sobre aquests 10 punts treballarem. Deu punts que resumeixen el que va aprovar la
nostra Junta Directiva fa un mes i que s'ha exposat durant la cimera de la CEOE, que
es va clausurar fa quinze dies.
Una menció especial vull fer a la Mesa de l'Automoció i la Mobilitat de Catalunya
que constituïm davant l'anunci del tancament la planta de Nissan a la Zona Franca
Catalunya ha iniciat els seus treballs per a plantejar un escenari realista per a la
viabilitat de la potent indústria de l'automòbil a Catalunya. En les properes setmanes
l'agenda és intensa.
S’han fet al voltant de 15 reunions de treball en les que han participat els actors mes
importants, tant des de el punt de vista econòmic, com social. Ha comptat també amb
la Consellera d’Indústria, Àngels Chacón; la Ministra de Industria, Reyes Maroto, i els
Secretaris generals de CCOO i UG, Javier Pacheco i Camil Ros.
L’objectiu és preservar l’ecosistema industrial de l’automòbil i de la mobilitat a
Catalunya
Els propers mesos seran transcendentals per el futur amb la probabilitat de noves
oportunitats. S’hauràn de prendre decisions importants. Des de Foment continuarem
treballant amb aquesta direcció colça a colça amb els participants de la Mesa, amb les

Via Laietana, 32 · 08003 Barcelona
T. 934 841 209 · 934 841 258 · F. 934 841 230
comunicacio@foment.com · www.foment.com

Pàg. 8

ASSEMBLEA GENERAL
Discurs President

Nota de premsa
AAPP i amb els Sindicats, i altres actors econòmics, per anant configurant aquest nou
ecosistema industrial
I acabo
Gràcies pel vostre suport. Li he exposat el nostre compromís amb les empreses. I amb
aquest compromís treballarem en tots els àmbits de negociació, diàleg i concertació
social davant l'administració pública. Per assegurar una recuperació vigorosa i evitar
danys dolorosos per a l'economia i el conjunt dels ciutadans.
Us desitjo un bon estiu i ens veiem a la tornada. Moltes gràcies.
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