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El Govern de la Generalitat ha de liderar l’esforç col·lectiu, cooperar amb el Govern
d’Espanya, ajuntaments, agents socioeconòmics i entitats socials, facilitant que tots
els recursos que tenim a l’abast per fer front a la COVID-19 arribin a les persones. No
és el moment de deslleialtats entre Governs, és el moment del treball conjunt i
indicacions clares.
El Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar posem a disposició del Govern de
la Generalitat una bateria de propostes específiques. És el moment d’estar més units
que mai i caminar tots junts en la mateixa direcció per aconseguir, com més aviat
millor, superar aquesta crisi sanitària, social i econòmica.

PRIMERA LÍNIA D’INTERVENCIÓ
LA SALUT, ATENCIÓ A LES PERSONES MÉS FEBLES,
ALIMENTACIÓ, TREBALLADORS PÚBLICS I INFORMACIÓ
PRIMER LA SALUT. La crisi sanitària ha posat al descobert les profundes mancances del
sistema públic arran d’anys de retallades i la desatenció de les polítiques de salut dels
darrers deu anys.
1. Protegir i dotar del material i la protecció necessària els i les professionals. Protegim
qui ens cuida.
2. Millorar el sistema d’atenció telefònica perquè les 200 noves posicions del 061 són
clarament insuficients.
3. Dotar als Centres d’Atenció Primària de la capacitat suficient per atendre el seguiment
dels pacients de COVID 19, les residències de gent gran i la resta de patologies.
4. Estructurar un Comitè científic, més enllà del d’emergència sanitària, per treballar i
analitzar tots els escenaris possibles i donar cobertura jurídica i ètica a les decisions
que sota criteris clínics i assistencials hagin de prendre els facultatius.
5. Canvis substancials o bé en els pressupostos a punt d’aprovar o bé per Decret,
incorporant els fons que també venen de l’Estat, per tal de:
a. Poder fer front al pagament dels deutes amb el personal sanitari, i dotar
d’estabilitat laboral als i les professionals que s’han incorporat en la lluita
contra el coronavirus, per revertir les retallades en personal
b. Elaborar un pla de xoc per abordar les ingents llistes d’espera.
c. Elaborar un pla d’integració sanitària de les residències de gent gran.
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PERSONES AMB DEPENDÈNCIA. La protecció dels més febles no ha estat una prioritat per
part del Govern de Catalunya durant la darrera dècada, i això ha provocat uns clars dèficits
en l’atenció de les persones amb més necessitats. Ara, immediatament, cal a les residències
de Gent Gran i persones amb discapacitat:
6. Garantir el material de protecció personal suficient per als professionals de tots els
serveis que atenen persones.
7. Medicalitzar les públiques i privades de gent gran i persones amb discapacitat.
8. Assegurar una via de trasllat eficaç de les persones infectades de coronavirus que
estan a les residències al sistema sanitari sempre que sigui necessari. Assegurar que les
proves de COVID-19 que determinen el positiu o negatiu de la malaltia es facin a
professionals i als residents que presentin símptomes. Cal garantir que la sortida de les
residències no contribueix a propagar el virus.
9. Crear una bossa de treball permanent de professionals de les cures i l’assistència
sociosanitària específica per als serveis residencials. L’actual oferta publicada pel SOC
és del tot insuficient.
DEL CAMP, LA GRANJA O LA MAR A LA TAULA. Reforçar la cadena de subministrament ha
esdevingut essencial.
10. Garantir una bona coordinació entre governs i de tots ells amb els operadors per
resoldre totes les incidències. Per exemple, caldrà garantir la gran quantitat de mà
d’obra necessària al camp en aquest període, les reparacions de maquinària agrària, la
circulació de vehicles i treballadors, garantir productes o serveis bàsics en la producció
d’aliments, per tal que no hi hagi problemes de subministrament als supermercats.
TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL SECTOR PÚBLIC. Els cossos d’emergència, de
seguretat i altres serveis essencials de l’administració com és la justícia i presons estan
essent cabdals en la gestió diària de la crisi sanitària, i s’ha fet evident que el Govern de la
Generalitat no ha atès les seves reiterades demandes per comptar amb més recursos i
materials per afrontar situacions com la que vivim.
11. Recursos i materials d’autoprotecció, així com plans de contingència en cas de contagis
massius per a treballadors públics i Mossos d’Esquadra, bombers, personal del 112,
sanitaris i tota la resta d’emergències, per a casos generalitzats als centres de treball
respectius.

MITJANS PÚBLICS DE COMUNICACIÓ. Els mitjans de comunicació pública han de complir la
missió de servei públic, garantint la presència de veus autoritzades i diverses, afavorint els
missatges que informin de manera rigorosa i evitant tota mena de partidisme o sectarisme.
12. 3/24 ha de ser un canal informatiu on oferir les darreres notícies d’actualitat.
13. Habilitar un canal de TV de la CCMA per tal d’emetre continguts educatius per a totes
les etapes de l’educació obligatòria, per compensar la bretxa digital.
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TREBALL INTENSIU PERQUÈ EL CONFINAMENT
NO AUGMENTI LES DESIGUALTATS
GARANTIA DE RENDES. La protecció social que ha ampliat el Govern d’Espanya ha de ser
complementada per la Renda Garantida de Ciutadania que ha d’arribar a més persones, tal i
com està previst a la llei, i cal crear una prestació per als que queden sense cap ingrés en
aquesta situació excepcional.
14. Reforç de l’actual Renda Garantida de Ciutadania en beneficiaris i complements per a
famílies monoparentals que complementen la renda amb ingressos provinents del
món laboral, pensions o altres prestacions.
15. PRESTACIÓ TEMPORAL D’EMERGÈNCIA. Creació d’una prestació econòmica temporal,
de gestió telemàtica, per a aquelles famílies que ara no tenen ingressos i no poden ser
beneficiàries de cap prestació. Sectors especialment precaritzats i amb treballs
intermitents.
16. Actualització de l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya, congelat des del 2011, i
passar dels 569,12 € als 655,63 € mensuals.
EDUCACIÓ I BRETXA DIGITAL. El confinament ha posat de manifest que s’han d’atendre més que
mai les desigualtats educatives, facilitant a les famílies més recursos educatius digitals per fer front
a una nova realitat per poder garantir el decurs del curs escolar i afrontar futurs reptes.
17. Negociar amb les grans operadores de telefonia la gratuïtat de la connexió a Internet,
durant el període de temps en què duri el confinament, per a les famílies vulnerables
amb infants i joves a càrrec que no tenen accés a la xarxa des de la seva llar.
18. Recuperar durant el curs vinent la sisena hora per compensar les desigualtats
educatives i fomentar reforços o activitats educatives complementàries als centres
educatius.
19. Impulsar un pla d’acció contra la bretxa digital educativa que inclogui la formació a les
famílies.
COL·LECTIUS D’ESPECIAL VULNERABILITAT AGREUJADA AMB EL CONFINAMENT. La crisi
sanitària ha posat una vegada més en evidència que cal atendre de manera específica els
sectors més desafavorits i impulsar mesures per pal·liar dèficits que s’arrosseguen des de fa
massa anys
20. MANTENIMENT DE L’HABITATGE. Reforçar les ajudes al lloguer, obrint-les a aquelles
persones que es trobin en una situació especialment complicada a causa de les
mesures adoptades en la lluita contra la COVID-19.
21. Complementar les mesures adoptades pel Govern d’Espanya, encaminades a la
moratòria del pagament de la hipoteca i el lloguer. Acompanyament a les persones
que necessitin aquests ajuts, facilitant-los la informació corresponent i la presentació
de la documentació necessària. Reforçar les eines telemàtiques i increment dels
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esforços de mediació entre propietaris i llogaters mentre es tramiten i es concedeixen
els ajuts.
22. Pla Mascareta 19, igual que fan altres Governs autonòmics, cal mobilitzar tots els
espais possibles perquè les víctimes de violència masclista puguin trobar protecció en
situació de confinament i que també les farmàcies ajudin a activar el protocol contra la
violència masclista.
23. Pla especial per a la protecció d’infants de les diferents formes de violència i
maltractament. Difusió massiva dels canals d'atenció i de denúncia d'aquest tipus de
situacions i mesures preventives en aquells casos en què hi ha infants en risc.
24. Operatius per atendre menors estrangers no acompanyats i persones sense sostre que
estan al carrer doblement exposats.
25. Recursos necessaris per rescatar les dones prostituïdes en mans de proxenetes o bé les
que estan sent obligades a saltar-se l'aïllament i sortir al carrer.

SALVAR TREBALLS I EMPRESES
El teixit industrial i les polítiques d’ocupació han estat sistemàticament desateses pel Govern
de la Generalitat, que està demostrant una clara incapacitat per donar resposta a les
deficiències estructurals del mercat de treball. És hora de donar-hi resposta.
MESURES ECONÒMIQUES. Les mesures econòmiques han d’estar dirigides a protegir
autònoms, comerciants, restauradors i petits empresaris davant les pèrdues derivades de la
crisi sanitària.
26. Renegociació immediata dels préstecs concedits per l’ICF i Avalis a PIMES i treballadors
autònoms afectats per la crisi sanitària de la Covid-19.
27. Accelerar el pagament de les factures pendents del conjunt de la Generalitat amb
proveïdors, la xifra de les quals augmenta fins a 2.400M €.
28. Línia d’ajuts específica de 20M € per al pagament de lloguers d’establiments i
instal·lacions empresarials per part de PIMES i autònoms.
29. Línia d’ajuts de 50M € per PIMES i 50M € per autònoms, facilitant l’accés a aquells que,
des de l’inici de l’estat d’alarma, hagin vist reduïda la seva facturació en un 75 %
comparat amb el mateix període de l’any anterior.
30. Línia d'ajuts de 20M € per ajudar al procés de digitalització de les PIMES.
31. Pla de xoc urgent i específic de 20M € pel sector comercial i de la restauració.
32. Establir una reducció horària del sector comercial (essencial) durant l'estat d'alarma
per protegir treballadors i treballadores i generar menys fluxos, així com suspendre la
condició de zona o municipi turístic durant l'esmentat període.
33. Revisió urgent del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya per a prioritzar les mesures i
campanyes de promoció que fomentin el turisme interior, tant per a l’any 2020 com
per al 2021. Cal promocionar la gastronomia, cultura, comerç i esport de proximitat.
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34. Establir un mecanisme de renegociació dels préstecs concedits per la Generalitat de
Catalunya als Parcs científics i tecnològics de Catalunya per tal que puguin alleugerir
els períodes de pagament i així fer front als possibles ajornaments o impagaments dels
lloguers per part de les empreses instal·lades als parcs empresarials.
35. Crear una línia d’ajuts de 7M € per a la investigació i la recerca de la COVID-19.
36. Aprovar, de manera immediata, un Pla de suport de 10M€, acordat amb les
Universitats catalanes, per tal de garantir als més de 200.000 estudiants universitaris
l'activitat acadèmica fins a finals del curs 2019-20, així com l’inici del curs 2020-21.

TREBALL. Les prestacions per a la protecció de treballadors i també dels llocs de treball està
essent abordada des dels ministeris. El Govern de Catalunya pot complementar-se.
37. Gran difusió i facilitació d’accés i tramitació de totes les prestacions i mesures a les
quals es poden acollir persones aturades, treballadores, autònomes i empresariat i
augmentar la informació i transparència de la informació sobre els efectes al mercat
laboral, com són ERTO desglossat per gènere, activitats i localitats per a l’acció
d’agents locals i socioeconòmics.
38. Crear un canal d’atenció específic per a les persones autònomes.
39. Reforçar el personal i recursos del SOC per garantir la cerca, acreditació i
acompanyament en la demanda d’urgència en determinats sectors d’atenció a les
persones i altres qüestions necessàries que sorgeixin.
40. Desplegar un dispositiu especial d’acompanyament de la Inspecció de Treball per
protegir la seguretat i salut dels treballadors de sectors essencials.

CULTURA. La cultura ha estat un dels sectors més colpejats per la pandèmia, perquè la
paralització de serveis ha comportat una baixada d’ingressos que de per si ja estava en
precari. Un Pla de Xoc urgent pel sector cultural amb la constitució d’un Gabinet de Crisi que
tiri endavant, entre d’altres, aquestes mesures:
41. Manteniment dels compromisos adquirits per part de totes les administracions
d’actuacions i esdeveniments culturals per tal que siguin reprogramats quan acabi el
confinament. Quan això no sigui possible, destinar els recursos previstos al sector
cultural.
42. Estudiar possibles limitacions d’aforaments i de l’execució de l’activitat del sector
(productores, teatres, musical, cinema, sales d’exposicions i de concert, artistes,
tècnics...) quan acabi el confinament.
43. Evitar els ERTO per part d’institucions culturals privades que comptin amb aportacions
rellevants i fixes de les administracions públiques estatal, autonòmica i/o local.
44. Línies d’ajuts i de subvenció pel 2020 per a artistes i l’empresariat i una línia
específica de crèdits de l’ICF per a les empreses del sector audiovisual.
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PRESSUPOSTOS GENERALITAT 2020. El Govern disposa d'una majoria parlamentària per
aprovar els pressupostos d'enguany. Donat que aquest projecte no recull l'impacte de la crisi
generada per la COVID-19, creiem necessari l'aprovació de decrets llei que modifiquin els
pressupostos tan bon punt s'aprovin, per tal de fer front a aquesta crisi. En aquest cas,
manifestem la nostra disposició a donar suport a aquestes modificacions pressupostàries i a
aquestes mesures urgents.

