PRESENTACIÓ INFORME CUMPLIENDO 2n SEMESTRE 2021
12 de gener de 2021 - Intervenció delegada del Govern, Teresa Cunillera

Bon dia a tots i totes,
Presentem avui l’informe ‘Cumpliendo’ corresponent al 2n semestre de
2021, que permet valorar l’acció del Govern a Catalunya i el grau de
compliment dels compromisos adquirits amb els catalans i les catalanes.
El president del Govern, Pedro Sánchez, va fer el balanç de compliment de
compromisos a nivell estatal el passat 29 de desembre anunciant:
-En primer lloc, que el Govern ja ha complert el 50% dels
compromisos adquirits en el seu discurs d’investidura davant les
Corts Generals
-I en segon lloc, que l’Executiu avança amb el seu full de ruta i amb
els compromisos adquirits, assegurant que la pandèmia no ha estat
un fre sinó un accelerador per impulsar les reformes i els avenços
socials que España necessita: reforma laboral, reforma de les
pensions, modernització del sistema educatiu, enfortiment del
sistema nacional de Salut, etc.
Com a mostra d’aquests avenços podem observar un indicador clau:
l’evolució de l’ocupació al nostre país. En tan sols un any i mig, hem
recuperat nivells d’afiliació a la Seguretat Social previs a la pandèmia.
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Per contra, a la crisi financera del 2008, els nivells d’ocupació van trigar
més de 10 anys en restablir-se.
Des de la investidura, el Govern ha assumit 1.481 compromisos, dels quals
ja ha complert el 42,7%. I si a aquests compromisos complerts, s’hi sumen
aquells en què el govern hi està treballant, podem afirmar que estan
activats el 97,1% del total.
Els compromisos complerts a data d’avui es veuen complementats amb
tot l’impuls reformista que el Govern ha donat durant aquesta
legislatura. En dos anys s’han aprovat 47 lleis i 2 Pressupostos Generals de
l’Estat. Lleis com la del Canvi Climàtic la d’Educació i de Formació
Professional, o la de la Eutanàsia, que ens situa a l’avantguarda europea.
Però també reformes: la de pensions o la laboral. Es tracten de reformes i
avenços inclusius amb vocació de perdurar en el temps ja que compten
amb el suport dels agents socials i la majoria de forces polítiques.
A continuació, us passo a fer un balanç de les principals actuacions que ha
posat en marxa el Govern d’Espanya a Catalunya.
Destaquem, en primer lloc, les relacionades amb l’emergència
econòmica, social y sanitària provocada per la Covid19.

MESURES COVID
El Govern d’Espanya ha estat responent al repte sanitari, econòmic i social
que ha provocat la pandèmia de la Covid-19. S’han destinat recursos, a
través de mesures extraordinàries, per garantir que ningú quedi enrere.
VACUNACIÓ
La vacunació ha estat un èxit. Som un dels països més avançats, amb un
90% de la ciutadania vacunada amb pauta completa. Es tracta d’un èxit
col·lectiu: la societat ha respost de forma molt positiva i això ha estat
possible gràcies a la cogovernança amb les Comunitats Autònomes i la
gran tasca del nostre personal sanitari.
Per això, la nostra prioritat continua sent: vacunar, vacunar i vacunar.
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A Catalunya, s’han distribuït ja 13.648.650 dosis de vacunes i continuem
avançant en la vacunació infantil, que ja volta el 35,6% dels nens i nenes
entre 5 i 11 anys.
PROTECCIÓ ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES
Una de les prioritats del Govern d’Espanya ha estat la protecció dels
treballadors i treballadores i del nostre teixit empresarial i productiu. Per
això, s’han destinat 3.299,9 milions d’euros per a ERTOs, amb l’objectiu de
protegir a més de 850.000 treballadors i treballadores. Al mateix temps,
el Govern ha destinat 1.479,1 M€ a la Prestació Extraordinària per a
Autònoms, amb 18.663 treballadors i treballadores autònoms amb
activitat reduïda. A més, 45.093 treballadors fixos discontinus han quedat
protegits gràcies a les mesures extraordinàries que s’han aprovat.
Per al teixit empresarial i productiu, el Govern d’Espanya va posar en
marxa les Línies ICO. A Catalunya s’han finançat 1.356,7 milions d’euros
que han avalat a 4,401 empreses el 2021.
S’ha aprovat també un Fons Extraordinari, dotat per Catalunya amb
2.160,9 milions d’euros per pal·liar els efectes de la crisi en les finances
autonòmiques.

FONS NEXT GENERATION
El Govern d’Espanya ha de fer front als reptes que la pandèmia no ha fet
més que accelerar: apostem per un creixement econòmic sostingut,
inclusiu i sostenible per avançar cap a la transició ecològica i la
transformació digital.
Tenim una oportunitat històrica gràcies al Fons Next Generation EU, ja
que la Unió Europea ha decidit que invertim junts en el nostre futur comú.
Podem decidir quin país volem ser d’aquí a 20 o 30 anys.
Aquesta tasca ha de ser compartida i el Govern d’Espanya aposta
fermament per la col·laboració amb les Comunitats Autònomes per fer-ho
possible. Per això, el Govern ha distribuït 1.538 milions d’euros a
Catalunya per al desplegament d’inversions del Pla de Recuperació,
Transformació y Resiliència: fons per a habitatge, mobilitat sostenible,
promoció de renovables, renovació d’edificis públics, inclusió i serveis
socials i educació i formació professional.
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COHESIÓ SOCIAL
El Govern d’Espanya ha apostat des de l’inici de la pandèmia per enfortir
la cohesió social del nostre país. Ho va demostrar en el seu moment amb
l’escut social que va desplegar i, entre d’altres, amb la posada en marxa,
en temps rècord, d’una nova prestació contra l’exclusió social: l’Ingrés
Mínim Vital. Una prestació a la qual s’ha donat un nou impuls i que
compta amb 65.383 beneficiaris a Catalunya.

PENSIONISTES
Una de les nostres prioritats: els i les pensionistes. Per això, s’ha aprovat la
revalorització de les pensions, conforme a l’IPC, per evitar la pèrdua de
poder adquisitiu. Aquesta mesura ha beneficiat a 1.750.635 pensionistes
catalans.
OCUPACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
Una de les prioritats del Govern és millorar l’ocupació. En aquesta
matèria, Catalunya ha rebut:
-450,2 milions d’euros per a polítiques actives d'ocupació. Per a la millora
de l'accés i l'adaptació de la formació per a l'ocupació
-157,9 milions d’euros per a la formació professional per a l'ocupació:
volem donar impuls a la formació per a treballadors aturats i ocupats.
VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MÉS SERVEIS SOCIALS
Per acabar amb qualsevol mena de desigualtat social, és imprescindible
també combatre una de les majors xacres de la nostra societat: la
violència masclista. Catalunya ha rebut 22,2 milions d’euros del Pacte
d'Estat contra la Violència de Gènere, i del Pla “Espanya Et Protegeix.
Una de les nostres prioritats per no deixar ningú enrere: reforçar els
nostres serveis socials. S’han destinat a Catalunya 156,1 milions d’euros
per a les polítiques de cures. En concret, s’ha posat en marxa un Pla de
Xoc a Dependència Cures de llarga durada, serveis socials i accessibilitat
universal.
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IMPULS I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
L’objectiu del Govern d’Espanya és afrontar la recuperació econòmica,
impulsar i dinamitzar la nostra economia. Però la recuperació: serà justa o
no serà, ningú pot quedar enrere. Les mesures que ha desplegat el
Govern a Catalunya per tal que la recuperació, sigui també inclusiva,
digital i sostenible són:
-15.053,3 milions d’euros per a mecanismes extraordinaris de liquiditat.
Per a les Comunitats Autònomes, les Entitats Locals i fons provinents del
REACT-UE.
-69,9 milions d’euros per a destinacions turístiques, amb la finalitat de
transformar destinacions turístiques espanyoles per fer-les més
competitives.
-169,8 milions d’euros del CDTI per al finançament de 312 projectes.
-19,4 milions d’euros per afrontar la transformació digital. Per a
modernització les Comunitats Autònomes.
-209 préstecs ENISA per a pimes: 32,8 M€ per a competitivitat i creació
d'ocupació.
-10 milions d’euros per al sector agroalimentari i pesquer. Per a la
transformació ambiental i digitalització dels sectors.

TRANSICIÓ ECOLÒGICA I COHESIÓ TERRITORIAL
El Govern ha demostrat el seu compromís per avançar en la transició
ecològica i la cohesió territorial. Dos prioritats a més, que s’alineen
perfectament amb els objectius de la Unió Europea, i que així queden
recollides en el Pla de Recuperació.
En aquesta matèria, Catalunya ha rebut:
-133,3 milions d’euros per a l’eficiència energètica, per a fiançar
actuacions al sector industrial i per a la reforma d'edificis residencials.
-37,3 milions d’euros de l’IDAE per a projectes de generació tèrmica i
elèctrica amb fonts renovables.
-155,4 milions d’euros per a digitalitzar i descarbonitzar la mobilitat en
entorns urbans i metropolitans.
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-27,8 milions d’euros del Programa UNICO – Banda Ampla per a 633
municipis. Un exemple de com el Govern d’Espanya aposta per la cohesió
territorial: millorar les infraestructures digitals per a tota la població,
independentment d’on visqui.
-Construcció i renovació d'infraestructures. Més de 219 milions d’euros
per al Corredor del Mediterrani.
Una aposta clara per al foment de la cultura i l’esport, que tant va servirnos en els pitjors moments del confinament provocat per la pandèmia.
Catalunya ha rebut 23,8 milions d’euros per a la dinamització de la cultura
i 8,5 milions per a la modernització de l’esport.
Totes aquestes dades, incloses en l’informe, exemplifiquen el compromís
del Govern de Pedro Sánchez amb Catalunya, per dinamitzar l’economia,
enfortir la cohesió social i potenciar l’ocupació. Un esforç històric per
afrontar les necessitats de la ciutadania.
La determinació i el compromís del govern està donant els seus fruits.
Catalunya avança gràcies a una política integradora, basada en la igualtat i
la justícia social.
Voldria acabar la meva intervenció destacant que el Govern compleix amb
Catalunya i l’escenari és esperançador. Els pressupostos aprovats per
aquest 2022, destinen a Catalunya la inversió més alta dels darrers 10
anys, amb 2.230 milions en inversions, permetran seguir amb el full de
ruta que els comentava a l’inici. I malgrat les incerteses, ens permetran
avançar en la recuperació econòmica i social. El govern que represento
treballa per assolir aquest objectiu. Demano confiança a tots els catalans i
catalanes.

Moltes gràcies.
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