13.

economia i
desenvolupament local
Promourem el desenvolupament
econòmic amb perspectiva de
futur i criteris d’estavilitat: ser
l’alternativa al neoliberalisme a nivell
local.
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És evident que Salt no ha quedat al marge de la situació de crisi actual. El
model econòmic de creixement il·limitat vinculat a la bombolla immobiliària ha
demostrat sobradament que cal una revisió de les polítiques de
desenvolupament econòmic amb noves propostes que unifiquin un canvi de
model amb les necessitats urgents de la població.
Des d'IPS volem remarcar com a centre de les prioritats les persones i no els
interessos dels mercats financers, les grans superfícies comercials,
l'especulació, etc. Tenim clar que volem iniciar una línia de transformació de
tot el que s'ha fet fins ara en les polítiques econòmiques i de desenvolupament
a nivell municipal.
El nostre interès per les necessitats de les classes populars de Salt s'expressa
situant en l'eix de la política social i econòmica del poble els interessos de la
majoria. Proposant per tant, un model de desenvolupament coherent que
tingui com a principal objectiu la millora de la qualitat de vida dels saltencs i
saltenques.
Concretant a nivell de propostes;
Ens cal una planificació de futur més enllà del pur electoralisme, conscients
que una simple defensa de les polítiques de benestar social és insuficient.
Farem dels pressupostos municipals un instrument polític al servei del poble:
donant-los a conèixer, obrint la possibilitat de debatre'ls, i decidint
col·lectivament sobre el propi pressupost. Amb la intenció d'establir un ordre
de prioritats que ens ubiqui al costat de les necessitats socio-econòmiques
reals de les classes populars.
Donat que limitar l'endeutament és essencial per començar a dissenyar el nou
model que volem; proposem l'auditoria el deute local i limitar-lo per sortir de
les dinàmiques perverses del control financer, dels terminis, dels interessos
abusius, i així actuar d'acord amb les veritables necessitats dels barris.
Preservarem el sector públic ja existent i lluitarem per la remunicipalització de
serveis prèviament externalitzats (com ara l'aigua o les escombraries). Evitant
així el trasvessament de recursos públics als capitals privats, dotant-nos
d'eines per mantenir la transparència, la igualtat d'accés i les polítiques
salarials justes.
Promourem l'arrelament econòmic i laboral al poble, reforçant el teixit
econòmic local amb lligams amb el món cultural, el territori, les relacions
socials, el món sanitari, la igualtat de gènere, l'educació, el sector primari, etc,
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connectant-lo amb els moviments econòmics emergents com ara el fenòmen
cooperatiu, les finances ètiques, l'agricultura ecològica, etc. És a dir, una plena
projecció de tot el potencial econòmic local.
Donarem suport a l'activitat econòmica petita i mitjana que té la seva
demanda en el territori més proper. Per així potenciar el petit comerç que dóna
vida i identitat als barris promovent els eixos comercials de proximitat,
aprofitant també per regenerar l'espai urbà i les seves dinàmiques.
Evitarem la monodependència econòmica i els projectes faraònics destinats a
ser eines electoralistes. Volem un model nou, implantant en les zones
perifèriques de millor accés una indústria de futur (d'investigació, d'energies
alternatives i netes, de tecnologies R+D+I, etc.).
Rebutjarem la política de por a la despesa social que fins ara ha sigut passiva
davant la injustícia i les desigualtats.
Establirem mecanismes fiscals antiespeculatius que gravin entre d'altres
coses els pisos buits propietat del capital financer.
Promourem les noves empreses socials enxarxant-les amb la comunitat.
Implementarem, en la mesura de les possibilitats d'un Ajuntament com Salt,
polítiques públiques d'ocupació amb vocació de futur. En aquest sentit és clau
l'implicació del sector educatiu (universitats, FP's,...) però també una revisió
en profunditat del model de generació d'ocupació.
Síntesi.
Cal ser anticipatiu, amb plantejaments de futur que vagin més enllà dels
quatre anys de legislatura. És per aquest motiu que IPS-CUP vol centrar-se en
les prioritats de les persones i no en l'especulació. La nostra és una aposta
ferma per tot el potencial econòmic local que permeti una revitalització del
comerç des de la ciutadania i amb la ciutadania. És hora de generar una
activitat conòmica resistent a les crisis especulatives canviant el model de
desenvolupament fins ara existent.
Propostes.
 Promourem una activitat econòmica diversa, dinàmica i lligada al territori.

Contrària per definició al creixement sense previsió, a la precarietat laboral
i a la desfeta ecològica.

 Donarem rellevància a un model empresarial que afegeixi un valor social a

l'activitat econòmica que es desenvolupa.

 Instaurarem paulatinament impostos progressius, despesa social, lluita
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antiespeculativa i transparència pública.
 Fomentarem un model propi que enxarxi un sector públic potent amb

l'economia social i cooperativa, i amb el sector privat de proximitat.

 Dotarem a la ciutadania de poder de decisió sobre la política

pressupostària.
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