
PREC  QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR (CUP) PER A LA CREACIÓ D’UNA TAULA DE CIUTA T PER FER 

FRONT A LA CRISI 
 
 
Aquesta setmana es feia públic que els Països Catalans han assolit la quota d’atur 
més alta dels darrers 15 anys. Aproximadament, més d’1.200.000 persones aturades. 
I, si ens fixem amb les dades de l’Enquesta de Població Activa, ascendeix fins al milió i 
mig. Des de 2008 que s’iniciaren els símptomes de la crisi financera, econòmica i 
laboral, les xifres d’atur no han parat de créixer –exceptuant alguns períodes 
conjunturals- i aquesta tendència no sembla que hagi de capgirar-se a curt termini. 
 
Altres indicadors econòmics com la variació del PIB, de la renda per càpita... confirmen 
també aquesta situació de crisi que estem vivint. Una situació que si bé portem temps 
vivint i, sobretot, portem temps llegint, veient, escoltant i debatent, no arriba a la seva 
fi. 
 
Davant d’aquesta situació és imprescindible que les institucions treballin colze a colze 
amb aquells actors socials i econòmics per tal d’elaborar propostes concretes que 
serveixin, si bé la crisi és a nivell global, per anar avançant a escala local cap a la seva 
superació. Som conscients que aquesta crisi és cíclica i sistèmica, és inherent a la 
lògica del sistema capitalista, però la voluntat i diligència política pot ajudar a resoldre 
els grans greuges que aquesta situació conjuntural provoca al conjunt de la societat i, 
especialment, al conjunt de les classes populars. 
 
És per això, que des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, demanem 
un cop més al govern de la ciutat voluntat política per fer polítiques socials i fiscals 
valentes que ajudin a mitigar els efectes de la crisi i posin les bases d’un nou model 
socioproductiu que assegurin un augment de l’ocupació estable i de qualitat. I, 
realitzem el següent prec sol·licitant al Consistori que lideri aquest canvi amb les 
següents condicions.   
 
 
PREC: 
 
1. La constitució d'una taula de ciutat per la crisi que compti amb representants dels 
empresaris, dels sindicats, dels partits polítics, i d'altres agents socials que, per la seva 
especificitat, tinguin o puguin tenir una aportació d'interès als temes que abordi la 
taula.  
 
2. Que la Taula per la Crisi tingui dues funcions principals: fer d’observatori de la crisi 
(mitjançant recollida d’informació i diagnòstics) i fer propostes per a fer front a la crisi.  
 
3. Que la Taula es reuneixi amb la suficient periodicitat per tractar tota la dimensió de 
la crisi econòmica, així com les seves conseqüències a nivell de cohesió social, 
serveis socials, teixit productiu, etc, i poder fer un seguiment a temps real.  
 
4. Que l’Ajuntament convoqui tots els grups municipals del consistori a una comissió 
extraordinària per acordar les formes, els temps i els actors de la Taula. 
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