SOLUCIONS! ARA, ICETA!
PLA DE XOC SOCIAL. UNA AGENDA PER LA IGUALTAT
La crisi i les polítiques d’austeritat han erosionat de forma molt profunda la noció de
servei públic, però també els drets de ciutadania i, de forma encara més profunda, la
dignitat de les persones. Els socialistes volem ressituar la dignitat de les persones al
centre del debat polític i del sistema de benestar de Catalunya i ho fem amb
actuacions prèvies com a garantia de present i de futur i entenent la igualtat
d’oportunitats com a pedra angular del sistema democràtic.
 Un conjunt d’accions per iniciar l’Agenda per la Igualtat, adreçades a atacar
problemes de persones o col·lectius més afectats per les desigualtats.
 Un pla, prop de 3.000 M€ al llarg de la legislatura, per dignificar les condicions de
treball i lluitar contra la precarietat laboral, finançat a partir de la reestructuració de
la despesa no prioritària i assignant una part dels nous ingressos del model de
finançament.
Objectius a assolir al final del mandat. Beneficis reals.
 80.000 famílies podran tenir accés a noves places d’escola bressol finançades per la
Generalitat.
 50.000 treballadors i treballadores amb contracte temporal fraudulent el veuran
convertit en fix.
 50.000 persones amb contractes a temps parcial cotitzaran per les hores que
realment treballen.
 100.000 famílies podran rehabilitar els seus habitatges amb criteris de sostenibilitat
ambiental per reduir un 30% la despesa energètica.
 23.000 famílies podran posar ascensor a casa seva per millorar la seva autonomia
personal.
 96.000 nens i nenes tindran beca menjador.
 55.000 nous llocs de treball es crearan en la construcció amb criteris d’economia
verda (rehabilitació).
 17.000 nous llocs de treball al sector d’atenció a les persones amb situació de
dependència.
 Fins a 60.000 famílies en situació de risc de pobresa energètica veuran ateses les
seves necessitats.
 145.000 persones que estan en llista d’espera de la prestació de dependència o de
reavaluació veuran ateses les seves necessitats.
 25% d’increment del parc d’habitatges de lloguer social.

1. PLA DE PROMOCIÓ D’OCUPACIONS VERDES
Agenda pel Treball i les Noves Oportunitats. Aprovarem un programa marc d’ocupació
i reactivació econòmica sostenible amb l’objectiu de reduir l’atur, generant 55.000
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 i les joves i de les persones aturades de llarga durada.
PLA DE PROMOCIÓ D’OCUPACIONS VERDES
Amb el sector empresarial i els sindicats que, conjuntament amb els ajuntaments,
procuri sistemes familiars, veïnals i de ciutat per mobilitzar recursos públics i privats
que suposin la creació de més de 55.000 ocupacions i un estalvi energètic del 20%
del consum habitual.
COST DE LA MESURA: una part queda inclosa en la Llei de Barris. Cost específic: 25
M€ any per a accions del SOC. 100 M€ al llarg de la legislatura.

2. PLA CONTRA L’ABÚS I L’EXPLOTACIÓ LABORAL
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 (50.000 + 50.000)
contractes de treball actualment precaris o en situació irregular.
PLA CONTRA L’ABÚS I L’EXPLOTACIÓ LABORAL
Alinear els recursos de la Inspecció, incrementar-los, millorar la coordinació i fer un
pla de difusió massiva per donar a conèixer a tots els treballadors i les treballadores
els seus drets i les vies per denunciar-ne abusos.
 Vigilar les condicions de treball fonamentals i els abusos i els fraus en les noves
formes de fugir del dret del treball.
 Aflorar les malalties professionals i garantir que les accions preventives en el
camp de la vigilància de la salut s'ajusten al que legalment està establert.
 Incrementar el seguiment sobre la posada en marxa dels Plans d’Igualtat i de les
mesures d’igualtat de gènere contemplades en els convenis.
 Definir un pla específic de seguiment i control dels convenis de pràctiques extra
curriculars i del treball efectivament realitzat per becaris i becàries.
 Compartir amb els actors socials més representatius els objectius d’aquest Pla
per evitar l’abús laboral i la competència deslleial.
COST DE LA MESURA: 0,6 M€/any. 2,4M€ al llarg de la legislatura

3. LLEI DE BARRIS 2.0
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. A diferència de la primera Llei de Barris, que invertia
diners públics sobretot en obra pública (espais públics i equipaments), la 2.0. finançarà
els ajuntaments amb un Fons Reemborsable per rehabilitar habitatges. L’administració
dinamitzarà la rehabilitació i promourà la recuperació del mercat de lloguer habitatges
ara buits i les persones propietàries tindran facilitats financeres per retornar la
inversió.
LLEI DE BARRIS 2.0
Apaivagar les conseqüències de l'explosió de la bombolla immobiliària sobre les
persones i fer retornar el compromís de la Generalitat amb els ajuntaments, barris i
veïns i veïnes. Recuperar el compromís de la Generalitat amb l'entorn més degradat
dels nostres barris: rehabilitar i regenerar l'entorn veïnal de forma socialment
compromesa i energèticament sostenible, a través de l'acció coordinada amb
ajuntaments i comunitats de veïns i veïnes.
 200M€ anuals de bestretes reemborsables a les famílies per a la seva inversió en
Àrees de Conservació i Rehabilitació. Objectiu: rehabilitació de 25.000
habitatges/any un cop la mesura estigui implementada.
 Coordinació de la inversió amb ajuntaments i comunitat de veïns i veïnes o
propietaris i propietàries directament.
 Planificació social de la inversió a través de la contractació directa en el barri i
apoderament de les comunitat de veïns i veïnes implicades.
 Incorporació de criteris de sostenibilitat i impacte mediambiental en el consum
energètic de les llars.
 Activació de l'ús de lloguer d'habitatges ara tancats.
 Recolzament econòmic a les persones propietàries.
 A Catalunya, hi ha un parc de lloguer públic de prop de 30.000 habitatges (1% del
parc total). Amb la Llei de Barris 2.0, la intervenció en els primers 46.000
habitatges farà aflorar al voltant de 7.000 habitatges al mercat de lloguer de preu
taxat (un increment aproximat del 25%).
COST DE LA MESURA: endeutament a raó de 200M€/any. Amb 2 anys a ple
funcionament: 400M€ per la legislatura en termes de deute. Cost de subvencions:
65M€/any. Amb 2 anys a ple funcionament: 130M€ en termes de despesa.

4. ATENCIÓ A LES NECESSITATS DE LES FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE RISC DE POBRESA
ENERGÈTICA
La pobresa energètica és una de les conseqüències de la greu crisi social i econòmica
dels darrers anys. És urgent prendre les mesures necessàries per aturar aquesta
situació, que agreuja encara més la situació de les famílies més vulnerables. Crearem
un fons per al finançament del deute energètic de les famílies per al compliment de la
Llei 24/2015. Amb aquest fons, fins a 60.000 famílies* en situació de risc de pobresa
energètica veuran ateses les seves necessitats.
FONS PER AL FINANÇAMENT DEL DEUTE ENERGÈTIC
Els subministraments com l’aigua, la llum i el gas són un dret bàsic de la ciutadania i,
per tant, considerem que no hi pot haver talls de subministraments bàsics per
manca d’ingressos.
Cal corresponsabilitzar les empreses subministradores (responsabilitat social),
perquè destinin part dels seus beneficis a atendre aquestes situacions, se signin els
convenis de comunicació per evitar els talls de subministrament, es controlin les
tarifes i s’acordin unes regles clares d’actuació.
Són els governs locals els que estan atenent les famílies que no poden abastir-se de
subministraments bàsics, posant en marxa plans contra la pobresa energètica i
mantenint el pes de les factures impagades. És imprescindible el diàleg amb el món
local i els agents socials per acordar les polítiques i els recursos per fer front a la
pobresa energètica i a les situacions de vulnerabilitat social.
Crearem un fons per al finançament del deute energètic de les famílies, mitjançant
l’acord amb les empreses subministradores, les administracions públiques i les
aportacions de la iniciativa social per al compliment de la Llei 24/2015, per tal
d’afrontar el deute dels ciutadans i les ciutadanes amb les companyies
subministradores.
COST DE LA MESURA: 15 M€ any. 60 M€ al llarg de la legislatura.

* Dades Idescat

5. ESCOLES INFANTILS PER A TRANSFORMAR LA SOCIETAT
És inadmissible que la Generalitat hagi abandonat l’educació infantil, l’etapa educativa
que repercuteix directament sobre l’èxit dels ensenyaments posteriors i afavoreix la
reconducció de situacions socialment desafavorides. Per a nosaltres, la garantia de
l’escola bressol és la mesura més important de les polítiques educatives per promoure
el dret a l’educació i la igualtat d’oportunitats, i per això defensem l’educació de 0 a 3
anys com una política igualadora i decisiva per al creixement personal. El 2010 el
Govern Montilla invertia més de 120 milions d’euros en educació infantil. Enguany la
inversió és de 0 euros.
ESCOLES INFANTILS PER TRANSFORMAR LA SOCIETAT
Finançarem fins a 80.000 places d’escola bressol per tal de cobrir bona part de la
demanda de places i incentivar les famílies a accedir a la primera etapa d’educació
infantil, en una lògica d’universalització.
Serà una política ambiciosa compartida amb els ajuntaments en què la Generalitat
aportarà el cost de la plaça i els ajuntaments gestionaran les escoles, ja sigui
directament o través de concessions administratives.
El finançament podrà incloure ajuts a la inversió. El cost mig que la Generalitat
aportarà per plaça serà de fins a 5.000 €/any per a la prestació del servei i estarà
vinculat a uns estàndards de qualitat i de condicions laborals dels treballadors i les
treballadores de les escoles.
COST DE LA MESURA: 900 M€ al llarg de la legislatura.

6. BEQUES DE MENJADOR A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Tenim encara una insuficient resposta pública davant l’augment de la pobresa infantil
durant la crisi, tot i l’augment els darrers anys per mandat parlamentari de beques
menjador en educació primària. La situació és més preocupant per als alumnes de 12 a
16 anys que, al passar a l’ESO, es troben que en molts instituts s’ha compactat la
jornada lectiva i han desaparegut les beques menjador. Perquè passar de primària a
secundària deixi de comportar la pèrdua dels ajuts de menjador, garantirem beques
menjador en secundària.
EL MENJADOR A L’ABAST DE TOTHOM
Pla d’Ajuts de Menjador per Educació Secundària
Estendrem les beques menjador a tots els nivells d’educació obligatòria. Arribarà al
30% dels alumnes d’educació secundària, 96.860 joves estudiants, actual taxa de
pobresa infantil, i augmentarem fins al 30% els ajuts que cobreixin el 100% del cost
del menjador (actualment, a primària les beques que cobreixen el 100% són del
17%).
Coordinarem la implantació i durem a terme el Pla de manera conjunta amb
ajuntaments i consells comarcals.
COST DE LA MESURA: 73M€ cada any. 292 M€ al llarg de la legislatura

7. PLA DE XOC CONTRA LES LLISTES D’ESPERA DE LA DEPENDÈNCIA
145.000 persones en espera per accedir a una prestació de la Llei de la Dependència a
la qual tenen dret no és admissible: 1 de cada 3 persones que esperen a Espanya és
catalana. Volem donar resposta a les demandes de les famílies i les persones que
haurien de rebre el servei per garantir la qualitat de vida als anys. Ens proposem
millorar l’atenció a les persones amb dependència, prioritzant l’atenció domiciliària,
donant suport als i les professionals, reforçant la tasca dels ajuntaments en la
prestació del servei i reduint la llista d’espera d’entrada en residències de gent gran i
persones amb discapacitat.
PLA DE XOC CONTRA LES LLISTES D’ESPERA DE LA DEPENDÈNCIA
Reconstruir els malmesos serveis socials catalans després dels anys de retallades
indiscriminades impulsades des de governs insensibles socialment. Reactivar
eficaçment el dret d'autonomia personal i el dret a l'atenció a les persones en
situació de dependència per millorar les condicions de vida d'aquestes persones i
dinamitzar el sector serveis de l’economia catalana. Catalunya necessita d'un nou
model de futur, on les persones puguin ser ateses a la seva llar, en el seu propi
entorn, fins que la seva salut s'ho permeti.
 Reduir progressivament la llista d'espera per al reconeixement o per a la
reavaluació de la situació de dependència a tots els que es troben en aquesta
situació: més de 140.000 persones.
 Millorar la capacitat de la família per triar el servei que vol rebre.
 Prioritzar el servei d'assistència domiciliària i la teleassistència.
 Coordinar integralment tots els serveis assistencials dedicats per aconseguir
l’eficiència en l'assignació de recursos. Creació de Plataformes d'Atenció Integral
Sociosanitàries.
 Descentralitzar els serveis vinculats amb l'atenció a la situació de dependència a
favor dels ajuntaments.
 Crear més de 17.000 nous llocs de treball en el sector serveis de l'economia
catalana.
 Planificar la demanda creixent de serveis de dependència al llarg de la legislatura
i fer compatibles l’eliminació de la llista d'espera, els nous demandants i la seva
cobertura.
COST DE LA MESURA: 335'6M€ el primer any d’implantació total i creixent fins a
assolir un cost total de 1.365 M€ al final de legislatura.

8. UNITATS DE VALORACIÓ INTEGRAL D’ATENCIÓ A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA
MASCLISTA
Desenvoluparem, amb la urgència que la lluita contra la violència masclista exigeix, les
Unitats de Valoració Forense Integral per estendre la valoració de risc a les persones
dependents de la parella i altres víctimes directes, com són els menors, així com a les
víctimes secundàries. Actuació emmarcada en l’impuls al Pacte català contra la
violència masclista que garanteixi el desenvolupament efectiu de les lleis vigents i les
partides pressupostàries, la sensibilització, detecció i atenció de les dones víctimes de
violència masclista i les seves famílies.
UNITATS DE VALORACIÓ INTEGRAL D’ATENCIÓ A LES
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
Crear cinc Unitats de Valoració Forense Integral i consolidar la que actualment
existeix com a projecte pilot a la Ciutat de la Justícia.
 Vinculades als instituts de medicina legal, són equips multidisciplinaris formats
per psicòlegs i psicòlogues, treballadors i treballadores socials i metges i
metgesses forenses. Tenen, entre les seves funcions, l’assistència als jutges i
jutgesses en la valoració del risc de les víctimes. El seu objectiu és donar una
resposta específica i especialitzada, a més de coordinada entre els diferents
professionals, de manera que permeti un diagnòstic adequat de la violència de
gènere I faciliti la protecció i atenció integral de les víctimes
 La Llei orgànica de Mesures de Protecció Integral Contra la Violència de Gènere
estableix que cal implantar les Unitats de valoració Forense Integral que
desenvolupin una actuació global i integral en cas de violència de gènere i el
Pacte d’Estat contra la violència de gènere, aprovat el setembre, inclou
l’establiment en el termini màxim de dos anys de les Unitats de Valoració Forense
Integral allà on no s’hagin implantat. Andalusia les té totes implantades.
 A Catalunya, només existeix una única unitat com a projecte pilot vinculada als
Jutjats de Violència sobre la Dona de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, amb
seu a la Ciutat de la Justícia. Cal desplegar el mapa d’Unitats de Valoració a
Barcelona comarques, Tarragona, Lleida, Girona i Terres de l’Ebre.
 Cada una de les cinc noves unitats haurà de comptar amb un equip de metges,
psicòlegs i treballadors socials.
COST DE LA MESURA: 2M€ l’any. 8M€ al llarg de la legislatura

9. AVALUAREM LES POLÍTIQUES PER GASTAR MILLOR
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. Per això, per a nosaltres, tan important és retornar la qualitat i capacitat de
cobertura dels serveis públics malmesos per les retallades i contrareformes com fer el
millor ús dels recursos públics.
AVALUAR PER GENERAR VALOR PÚBLIC EFICIENTMENT
Farem de l’avaluació de l’actuació de l’administració i d’aquells que treballen per a
ella la garantia de generar el més gran valor públic possible amb els recursos públics.
 Revisarem els contractes de concessió i de serveis vigents i farem un pla de
formació íntegra dels empleats públics, amb la finalitat de millorar llurs capacitats
i coneixements en matèria de seguiment i tutela de les activitats desenvolupades
per les adjudicatàries de la prestació de serveis públics.
 Farem una avaluació i les inversions necessàries per garantir l’adaptabilitat
tecnològica de l’administració pública.
 Dimensionarem IVALUA incorporant a l’avaluació de les polítiques públiques la
innovació en les mateixes amb la participació de l’acadèmia, les entitats
especialitzades, persones empleades públiques i agents socioeconòmics.
 Crearem sistemes d'objectius, variables i indicadors per a cada àmbit d'activitat
que garanteixin el seguiment continu i permetin valorar l'eficàcia i l'impacte de
les actuacions públiques. Els resultats serviran per prosseguir, modificar o
abandonar, si s’escau, els diferents programes, així com per exigir les
responsabilitats que poguessin deduir-se per un ús inadequat dels recursos
públics.
 Impulsarem el disseny de polítiques públiques i de plans estratègics, així com
l'avaluació de polítiques i programes públics per millorar l'eficàcia, l'impacte i la
rendibilitat de la despesa pública.
COST DE LA MESURA: Absorbible dins el pressupost existent.

