ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA
21 DE DESEMBRE DEL 2017

SÍNTESI

DEL PROGRAMA ELECTORAL
Hem viscut massa anys en un laberint de falses promeses que no han portat enlloc i que ha
amagat les necessitats de la societat catalana per part del govern del PdCAT i ERC a Catalunya i
del PP al conjunt d’Espanya. Des del PSC volem canviar de rumb per iniciar una nova etapa que
abordi els problemes i els dèficits de Catalunya i aporti l’esperança de temps millors
construïts entre tots i totes els que volem una Catalunya més justa i més inclusiva.
Convençuts de les capacitats i de la voluntat de superació dels moments difícils per part de la
ciutadania, presentem un programa de govern que entoma des del rigor i el realisme els grans
reptes de la societat catalana per tornar l’estabilitat i progressar socialment i econòmicament.
Aquesta és la Catalunya que volem: recuperar amb força l’ideal i l’empenta del catalanisme
social, que és municipalista, federalista i europeista. Un projecte basat en la justícia social, el
feminisme i l’ecologisme. Restituint la centralitat de la política i, amb ella, la via del diàleg, la
negociació i el pacte com a única fórmula per trobar una solució acordada. Davant dels que
proposen un referèndum sobre la independència, nosaltres proposem un referèndum sobre
un nou acord.

1. UN DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DINÀMIC EN UN TERRITORI SOSTENIBLE
Tot i la recuperació econòmica dels darrers dos anys, ens trobem en un moment de molta
incertesa arran de la DUI, que s’està traduint en una reducció del consum i en la sortida
d’empreses. Amb les polítiques del govern del PdCAT i ERC s’han incrementat les desigualtats,
mentre es reduïa considerablement la despesa en serveis públics, i s’han produït canvis
profunds en el món laboral que han donat lloc a més precarietat i més pobresa laboral.
Necessitem una Catalunya segura jurídicament per retornar la confiança, crear llocs de treball
estables i de qualitat, reduir les desigualtats socials, redistribuir correctament la riquesa que
generem i fer una economia moderna i sostenible.
1.

Perquè tornin les empreses i en vinguin més. En els 6 primers mesos de govern
plantejarem a organitzacions empresarials i sindicats un Acord per l'estabilitat i la
confiança que garanteixi l'estabilitat política i la seguretat jurídica. Un acord que mostri al
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món una societat travada, diversa i unida front les adversitats i vers les oportunitats. Un
acord que ens permeti recuperar novament la confiança en nosaltres i el crèdit
reputacional perdut davant el món. Un acord que faciliti el retorn de les empreses que
han traslladat la seva seu social fora de Catalunya i, en força casos, també el domicili fiscal
i que en puguin venir moltes més.
2.

Agenda pel Treball i les Noves Oportunitats. De manera immediata iniciarem el diàleg
amb els agents socioeconòmics i el món local i aprovarem un programa marc d’ocupació i
reactivació econòmica sostenible, amb l’objectiu de reduir l’atur generant 50.000 llocs de
treball addicionals als que crea el creixement econòmic, especialment en ocupacions
verdes, i contribuir a fer un teixit productiu més sostenible, prioritzant l’ocupació dels
joves i de les persones aturades de llarga durada.

3.

Per combatre l’abús i l’explotació laboral posarem en marxa un Pla Especial d’Inspecció
Laboral que perseguirà i sancionarà les pràctiques empresarials abusives i que fan
competència deslleial a aquelles empreses que compleixen amb el conveni col·lectiu i
cotitzen totes les hores de treball, per regularitzar fins a 100.000 contractes de treball
actualment precaris o en situació irregular.

4.

Ingressos suficients per als serveis públics i el progrés social i econòmic. Impulsarem una
Reforma fiscal orientada a assolir un sistema impositiu més just i progressiu que ens
permeti incrementar els ingressos fiscals propis (IRPF, successions i donacions, impost de
patrimoni i fiscalitat verda), al temps que exigirem mesures per combatre el frau i la elusió
fiscal, amb l’objectiu de dotar de manera suficient els serveis públics i garantir el progrés
social i econòmic. Amb aquests ingressos i gastant més eficientment, recuperarem el
nivell de despesa en serveis públics d’abans de les retallades.

5.

Davant la realitat del canvi climàtic, desenvoluparem polítiques de mitigació i impulsarem
la transició energètica per pal·liar el seu impacte: aprovarem un Pla d’Acció català contra
el canvi climàtic (2018/2025) i treballarem per la mobilitat sostenible, amb l’objectiu de
garantir la qualitat de l’aire, facilitant el canvi al vehicle elèctric i millorant el transport
públic.

6.

Infraestructures adaptades al territori. Que siguin útils amb capacitat per atraure
inversions i contribuir al creixement econòmic. Garantirem un disseny intel·ligent i la
gestió compartida de les infraestructures de l’Estat a Catalunya, recuperant el nivell
d’inversió previst a l’Estatut, prioritzant, especialment, la millora de la xarxa de Rodalies i
el Corredor Mediterrani.

7.

Apostem per la Innovació. Una política d’innovació integral prioritzant missions socials,
econòmiques i ambientals per transformar el país. Aliances que inspirin i potenciïn la
transformació dels nostres sectors madurs cap als nous mercats emergents, que crearem
conjuntament govern, empreses i l'entramat d'organitzacions que es dediquen a aportar
valor al nostre país. Ho farem identificant i construint tres aliances innovadores que
suposaran un projecte col·lectiu, que ens defineixen com a país i com a societat i
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esdevinguin motiu d'il·lusió, orgull i optimisme: 1. Aliança per l’habitatge del present i del
futur, 2. Aliança per l’alimentació saludable i 3. Aliança per la mobilitat sostenible.
8.

Preservar l’equitat territorial. Farem una nova Llei catalana de territori i urbanisme, que
permeti desenvolupar un urbanisme sostenible, limiti l'expansió del territori urbanitzable,
preservi els espais naturals i el litoral, aposti per unes ciutats compactes, permeti la seva
renaturalització i contempli la instal·lació de les noves infraestructures energètiques
renovables, necessàries per implantar un nou model que prioritzi les energies renovables i
fomenti l’autoconsum.

9.

L’ICF, un autèntic instrument públic d’inversió. Mobilitzarem recursos a través de l’ICF
per impulsar i fer viables projectes d’R+D+i en tres línies prioritàries: 1. La reconversió
industrial basada en les aliances innovadores, 2. L’impuls de la PIME innovadora i 3. La
internacionalització. Aquesta inversió prioritzarà la col·laboraració amb universitats i
centres tecnològics.

10. Una universitat més accessible. Per protegir i garantir l’ensenyament superior i
universitari català, reduirem un 30% el cost de les matrícules i facilitarem el retorn social
del coneixement que es genera a la universitat, garantia d’excel·lència i prestigi.
Incrementarem el finançament públic, arribant progressivament al compromís europeu
del 3% del PIB.

2. VALORS, CULTURA I EDUCACIÓ PER A UNA CIUTADANIA PLENA
Les polítiques de ciutadania plena donen resposta a les capacitats de les persones, a la seva
autonomia i a les seves aptituds per desenvolupar-se com a ciutadans i ciutadanes de ple dret,
cívics, responsables, tolerants i respectuosos amb la diversitat per assolir una real igualtat
d’oportunitats. Són decisives com a facilitadores i vertebradores d’una societat més justa, les
polítiques educatives, culturals, lingüístiques i les esportives i amb el seu valor simbòlic i de
referència en qüestions de rellevància col·lectiva les de memòria històrica, cooperació i drets
humans, nova ciutadania i participació.
11. Catalunya, un país de lectors i lectores. Promourem el dret a l’accés a la cultura i
garantirem que a tots els municipis hi haurà un servei de lectura pública a través de les
biblioteques municipals.
12. Per desenvolupar el servei públic d’educació inclusiu i de qualitat, amb l’objectiu de lluitar
contra el fracàs i l’abandonament escolar, recuperarem i actualitzarem el Pacte Nacional
per l’Educació amb la participació de tota la comunitat educativa.
13. Defensem l’educació de 0 a 3 anys com una política igualadora i decisiva per al creixement
personal: garantirem places d’escola bressol suficients i amb el finançament necessari
per al seu desplegament.
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14. La Formació Professional ha de respondre a les necessitats de formació, qualificació i
requalificació de les persones al llarg de la vida i també a les demandes econòmiques de
cada sector productiu. Desplegarem la Llei de Formació Professional, posant en marxa
l’Agència pública de qualificació i formació professional.

3. PER UNA SOCIETAT INCLUSIVA, MÉS JUSTA I COHESIONADA
Treballarem amb una Agenda per la Igualtat amb què garantirem la inversió del 2010 en els
serveis públics més importants, una atenció sanitària de qualitat, que no es culpabilitzi
l’individu més feble i que no es pretengui resoldre les problemàtiques socioeconòmiques
només amb subsidis, sinó amb una dotació de serveis públics accessibles i universals. La
intervenció en política sanitària, la protecció social, l’especial atenció a les etapes vitals, la
família i els col·lectius amb especial dificultats seran els àmbits d’actuació preferent.
15. Farem un Pla de Xoc de temps màxims d’espera garantit a la sanitat, assegurant que els
temps d’espera seran iguals per a tota la població, independentment del lloc on es visqui.
Perquè una bona atenció sanitària ha de ser a temps.
16. La prevenció és la millor opció per fer front a les malalties i per això acostarem el sistema
sanitari a la vida de les persones reforçant i reformant l’Atenció Primària, dotant-la de
més capacitat i autonomia de gestió.
17. Per garantir la qualitat de vida als anys i respondre a les necessitats de les persones i les
famílies, prioritzarem l’atenció domiciliària en l’atenció a la dependència i reduirem la
llista d’espera d’entrada en residències de gent gran i persones amb discapacitat.
18. Volem avançar cap a la garantia de rendes per combatre la pobresa i la desigualtat.
Desplegarem la Llei 14/2017 de Renda Garantida a partir de l’avaluació de la seva posada
en marxa.
19. Impulsarem una estratègia d’actuació integral contra la pobresa infantil que abordi el
fenomen en tots els seus aspectes: educatiu, de lleure, social, de salut, relacional,
emocional i psicològic.
20. Aprovarem la Llei de Barris 2.0 per lluitar contra la segregació urbana i la ineficiència
energètica, amb l’objectiu d’aconseguir grans Àrees de Rehabilitació d’habitatges en
barris amb més necessitats.
21. L’habitage ha de deixar de ser un problema. Cal recuperar la iniciativa pública en la seva
promoció. Augmentarem el parc públic d’habitatge de lloguer, en col·laboració amb les
administracions locals i entitats d’iniciativa social, a preus assequibles i estables, pensant
en les famílies amb pocs recursos i els i les joves que es volen emancipar.
22. Per garantir el rol de les famílies, com a primer entorn de desenvolupament i com a espai
de seguretat vital, treballarem per a la conciliació de la vida professional i personal i
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millorarem els ajuts a la diversitat de famílies, especialment les nombroses i les
monoparentals, tot garantint-ne el respecte i evitant-ne la discriminació.
23. Aprovarem una Llei de la Gent Gran per garantir els seus drets i atendre les situacions de
vulnerabilitat, perquè l’envelliment és una etapa de la vida que no ha de comportar cap
disminució de drets ni de reconeixement.
24. Tolerància zero envers la violència contra les dones. Liderarem un Pacte català per
garantir que des de la Generalitat es desenvolupin les diverses lleis existents de lluita
contra la xacra masclista: aplicació Llei d’igualtat efectiva entre dones i homes, la Llei
contra la violència masclista i la llei d’igualtat estatal. La sensibilització, detecció i atenció
de les dones víctimes de violència masclista, i les seves famílies, serà un objectiu de
país.

4. UNA DEMOCRÀCIA FORTA: DEFENSA DEL QUE ÉS PÚBLIC, POLÍTICA I INSTITUCIONS
AL SERVEI DE LA CIUTADANIA
La preocupació de la ciutadania per la salut de la nostra democràcia és un clam que en positiu
reclama més i millor democràcia, més i millor política i més i millor defensa de tot allò que és
públic. Les nostres propostes van dirigides a retornar a la política la capacitat per ser
l’instrument fonamental per canviar la realitat des de l’autoexigència dels poders públics.
25. Impulsarem un Pacte Nacional de Reforma de l’Administració per fer de la integritat i
l’ètica pública el motor de la governança i el bon govern.
26. Fem nostre el compromís ètic i de responsabilitat social en la gestió pública. Aprovarem
una Llei de Contractació pública de Catalunya, per assolir més transparència, integritat i
sostenibilitat social i ambiental de les compres públiques i de la provisió i gestió dels
serveis públics i les infraestructures.
27. Una llei electoral per millorar la representació al Parlament català. Defensem com a
prioritat de l’acció de govern una nova Llei Electoral que millori la proporcionalitat del
model actual, sigui fidel al principi d’una persona, un vot i garanteixi un adequat equilibri
territorial.
28. Enfortirem la democràcia posant les institucions al servei de l’interès general.
Reformularem l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i el sistema d’elecció dels
organismes de garantia de drets i control de les administracions públiques.
29. Treballarem per uns mitjans de comunicació, i en especial els públics, de qualitat i
plurals, garantint els drets dels ciutadans a rebre una comunicació plural i transparent,
perquè els mitjans de comunicació són un bé social indispensable per a l’exercici de la
llibertat i la pràctica democràtica.
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30. Recuperarem la confiança malmesa en les institucions judicials. Hem de fer valdre que la
justícia és un servei públic bàsic per a les persones. Aproparem la justícia als ciutadans i
les ciutadanes amb especial dedicació en aquells àmbits d’especial feblesa per una de les
parts, com són els casos de violència de gènere i menors, o dels litigis contra entitats
financeres per casos de clàusules abusives que perjudiquen greument els ciutadans.
31. Ningú ha de quedar privat d’estar i sentir-se segur en qualsevol lloc. Replantejarem un
sistema de seguretat pública integral, millorarem la coordinació entre administracions i
l’eficiència en l’ús dels recursos amb una nova Llei de seguretat pública i la Llei del
sistema policial de Catalunya, millorant la intervenció integral de totes les policies dins del
territori de Catalunya.
32. Per garantir la lleialtat i la corresponsabilitat institucionals, impulsarem un nou sistema de
finançament local (Llei d'Hisendes Locals) i una nova Llei de Governs Locals, per
desenvolupar les previsions estatutàries i clarificar les competències.
33. La UE no és el problema, sinó part de la solució. Recuperarem el prestigi perdut de
Catalunya a Europa, reforçant la participació de la Generalitat en les diferents institucions
i organismes europeus i la participació de la conformació de l’opinió de l’Estat Espanyol.

5. CATALUNYA I ESPANYA: LA SOLUCIÓ ÉS FEDERAL
La via de l’acord és l’única eficient, viable i legítima per renovar les nostres regles de
convivència i evitar la fractura social. Volem un gran acord entre catalans, i entre els catalans i
la resta d’espanyols, per reformar la Constitució Espanyola i convertir Espanya en un Estat
federal, democràtic i social que assumeixi plenament el seu caràcter plurinacional.
34. Un acord per recuperar el consens i la confiança. Les eleccions posaran fi al període
d’excepcionalitat i transitorietat que comporta l’aplicació de l’article 155 de la Constitució
espanyola i immediatament s’ha de constituir un govern que comenci un diàleg sense
vetos ni exclusions, amb totes les forces polítiques i socials, i amb totes les institucions,
per refer el consens democràtic i desbloquejar la situació política.
35. Un nou model de finançament: la hisenda federal. Proposem un Pacte Fiscal Federal
que incrementi els recursos per afrontar les competències que ens són pròpies;
garanteixi el mateix tracte davant d’esforços fiscals similars; garanteixi els principis
d’ordinalitat, suficiència, justícia, solidaritat, convergència territorial, corresponsabilitat
fiscal i lleialtat institucional; i creï el Consorci Tributari de Catalunya previst a l’article
2.4.2 de l’Estatut d’Autonomia, entre l’AEAT i la Generalitat, per compartir la gestió,
recaptació, liquidació i inspecció de tots els impostos que paguem.
36. Una reforma constitucional federal que condueixi a un Estat plenament federal,
democràtic i social, garantint mecanismes de participació dels ens federats en la formació
de la voluntat comuna de l’Estat; garantint la solidaritat i la lleialtat institucional i
6 – SÍNTESI DEL PROGRAMA ELECTORAL PSC

la igualtat entre ciutadans; reconeixent la identitat nacional catalana; delimitant amb
precisió els espais competencials; reformant profundament les institucions, incloent-hi la
creació d’un Senat federal amb competència exclusiva sobre les lleis de cooperació
horitzontal; garantint els recursos necessaris per a la prestació dels serveis públics i el
desenvolupament de les polítiques públiques (Pacte Fiscal Federal); consolidant i ampliant
les conquestes socials a la Constitució federal, per garantir el caràcter social de l’Estat,
així com aprofundint en el seu caràcter democràtic.
37. Sancionar els acords votant de nou. No hi haurà solució legítima ni estable que no sigui
sotmesa al vot de tota la ciutadania. Defensem una doble votació: primer, la nova
Constitució federal acordada haurà de ser votada per tots els ciutadans i les ciutadanes
d’Espanya; i segon, els catalans i les catalanes votarem sobre el nou Estatut federal, que
millorarà i ampliarà el nostre autogovern dins un nou marc constitucional federal.
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