L’AGENDA SOCIOECONÒMICA QUE NO POT ESPERAR

Emergència social
Beques menjador i escoles bressol
Garantir la dotació pressupostària suficient per cobrir la demanda de tots els
sol·licitants de beques menjador que compleixin els barems per a l’atorgament
d’ajuts, en totes les etapes educatives,
Informar al Parlament de Catalunya, abans de finalitzar l’any 2015, de la situació de
l’atorgament de les beques menjador per al curs 2015-2016 i sobre el
desenvolupament del protocol de malnutrició infantil.
Instaurar una partida econòmica suficient per al finançament del servei públic
d’escoles bressol i els ajuts per evitar la discriminació d’accés al servei d’educació
0-3 anys per motius de renda.
Renda Garantida de Ciutadania
Acordar la Renda Garantida de Ciutadania urgentment i mentre no entri en vigor,
canviar la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció perquè es
garanteixi la restitució de la renda mínima d’inserció com un dret subjectiu i
universal de les persones amb uns ingressos insuficients per fer front a les seves
necessitats bàsiques, que compti amb un procés individualitzat d’inserció laboral i
amb una partida pressupostària amb caràcter ampliable que doni la cobertura
necessària.
Salut
Aprovar un pla de xoc que recuperi temps d’espera màxims garantits, que inclogui
un màxim de 48 hores d’espera per a les visites programades amb el metge de
família i de 15 dies per procediments preferents i 3 mesos per procediments
ordinaris per a les visites a especialistes, així com la resta de mesures recollides a la
Moció 83/IX del Parlament de Catalunya.
Aturar totes les derivacions de centres públics a centres privats que siguin
conseqüència del tancament de llits, quiròfans o altres serveis, de manera que els
centres públics que mantinguin recursos infrautilitzats garanteixin l’activitat en el
propi centre sense augmentar les llistes d’espera.
Cronicitat i gent gran. Pla per a la progressiva integració del serveis socials i
sanitaris que garanteixi una atenció integral i integrada, continuada i acreditada,
basada en les necessitats de les persones i famílies i pròxima al seu entorn. Així
mateix, habilitar els metges de família a prescriure directament l’ingrés de llurs

pacients als centres sociosanitaris, i agilitzar les revisions pel reconeixement o
modificació del grau de dependència dels usuaris que ho necessitin.
Pobresa energètica i emergència habitacional
Fer públiques les dades agregades de totes les famílies que avui estan en llistes
d’espera en “meses d’emergència social”.
Aplicació de totes les mesures que estableix la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica. Desplegament per tal de garantir el reallotjament adequat de les
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial. Creació d’una
comissió de seguiment de l'aplicació de la Llei per garantir el seu desplegament i la
seva efectivitat
Regular, de manera immediata, els procediments extrajudicials i el funcionament de
les comissions de sobreendeutament.
Cessió obligatòria de 3.000 habitatges, dels que han estat inscrits pels grans
tenidors d’habitatge, - i que s’han declarat en bon estat- per destinar-los a lloguer
social, donada la situació d’emergència social.
Expropiació, passats 6 mesos, l'usdefruit per 10 anys d'almenys 3.000 dels 15.000
pisos buits que els bancs han declarat que tenen en mal estat per lloguer social
Incloure dins el pressupost de l’any 2016 un fons de suficiència energètica dotat
amb 15 M€ destinat a les persones que no arriben a l’1,5 de la renda de suficiència
de Catalunya i no poden afrontar el deute de subministraments bàsics i establir els
mecanismes de simplificació dels tràmits per accedir-hi amb incorporació en la seva
gestió de l’Administració local i la mesa del tercer sector social.
Establir mitjançant decret les mesures reglamentaries que estableix la Llei 24/2015
i que fan referencia a l’obligatorietat de les subministradores de serveis bàsics
d’energia i aigua de sol·licitar un informe als serveis socials municipals

abans

d’efectuar un tall de subministrament i a informar dels drets relatius a la pobresa
energètica en els casos de manca de pagament del servei.
Ocupació
Presentar i executar en els propers mesos un pla d’inspecció de treball per tal de
garantir les relacions laborals contractuals, la igualtat salarial i de condicions
laborals entre homes i dones, evitar abusos i incompliments en matèria de jornada
laboral i temps del treball, i combatre l’economia submergida i el frau laboral.
Iniciar una acció urgent d’acreditació professional per totes les persones que portin
més d’un any a l’atur, a fi de garantir que puguin acreditar la seva especialització
professional adquirida per l’experiència laboral.
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Redissenyar el Programa de Garantia Juvenil per assolir els seus objectius, i fer-ho
amb la participació activa dels agents socials, especialment, de les organitzacions
representatives dels joves.
Adoptar mesures urgents i específiques com els plans locals de promoció de
l’ocupació amb especial atenció als joves, aturats de llarga durada i majors de 45
anys, així com mesures adreçades a l’atur juvenil.

Reactivació Econòmica
Reactivació Econòmica i Política industrial
Convocar amb urgència el programa FEDER, eixos 4 i 6, per a projectes locals que
potencien una economia baixa en carboni i per a conservar i protegir el medi
ambient i promoure l’eficiència dels recursos.
Revisar i dotar d’un calendari i un pressupost concret les accions establertes a
l’Estratègia Industrial per a Catalunya (sectors: alimentació, química i energia,
sistemes industrials, disseny, mobilitat, salut i crea-ció, cultura, oci i esport), i
presentar-les en el termini de 3 mesos al Parlament.
Crear en els propers 2 mesos una comissió de seguiment i estudi sobre el futur del
sector de l’automoció, com un sector clau en la indústria de Catalunya, i del que
formin part agents econòmics i socials, entitats i experts coneixedors del sector.
Mantenir

una

actitud

proactiva

davant

els

tancaments

i

deslocalitzacions

d’empreses per tal de poder dur a terme a temps mesures que facilitin al màxim el
manteniment de les plantes de producció i dels llocs de treball. Presentar un
informe semestral al Parlament sobre les gestions realitzades en aquest àmbit per
tal de mantenir la informació i la transparència envers els grups parlamentaris.

Gestió pública
Nou sistema de finançament
Iniciar les negociacions amb l’Estat per assolir un nou sistema de finançament l’any
2016 que millori el finançament per a Catalunya en els propers anys.
Gestió econòmica
Presentar abans de finalitzar el mes de desembre un Pla de pagament dels deutes
pendents amb les entitats del tercer sector i resta de proveïdors
Presentar un informe sobre la situació del patrimoni de la Generalitat: immobles en
propietat ocupats i buits, immobles en lloguer ocupats (preu anual lloguer, termini
del lloguer i propietari), immobles venuts des del 2011 (data i xifra de la venta, dades comprador)
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Reforçar la oficina pressupostària creada pel Reglament del Parlament per tal que
actuï com un òrgan que realment afavoreixi la informació, transparència i anàlisis
dels Pressupostos i les finances de la Generalitat.
Frau i evasió fiscal
Aprovar i presentar un Pla contra el frau fiscal i l’economia submergida. Aquest Pla
haurà de comptar amb les plans d’inspeccions anuals, els mecanismes, els recursos
i el calendari necessari per portar-lo a terme.
Dotar dels recursos tècnics i humans a l’agència tributària catalana per millorar
l’eficàcia de la lluita contra el frau i l’evasió fiscal, tal i com es va aprovar en el
pressupost de l’any 2015.
Establir mecanismes per millorar la coordinació entre l’agència tributària catalana i
l’agència tributària espanyola.
Món local
Fer el reconeixement de les subvencions atorgades l’any 2015 i d’exercicis
anteriors i fer efectiu els pagaments per diversos conceptes (Fons de cooperació,
PUOSC, acció social, programes SOC, Llei de barris, Llei d’urbanitzacions...etc).
Iniciar els tràmits per a aprovar una nova llei de govern local que doti de recursos
propis i reconegui veritablement l’autonomia local.
Funció pública
Deixar sense efectes l’Acord de Govern (ACORD GOV/33/2015, de 10 de març) i no
prendre d’altres que limitin o impedeixin la recuperació de la paga extraordinària
de desembre del 2012 als treballadors i treballadores públics de la Generalitat.
Convocar de manera urgent la Mesa de la Funció Pública per tal d’iniciar les
negociacions que permetin arribar a un acord que retorni als empleats públics els
drets suspesos: paga del 2012 i dies de permís i calendari de pagues eliminades i
resta drets suspesos.
Gestió pública de l’aigua
La titularitat del servei, la regulació i la gestió de subministrament d’aigua en alta
al territori de Catalunya ha de romandre en mans públiques. Cal iniciar el procés
d’anul·lació de la concessió de gestió del servei de proveïment d’aigua en alta TerLlobregat i iniciar els tràmits legislatius necessaris per modificar la Llei de
simplificació i millorament de la regulació normativa pel que fa al subministrament
d’aigua en alta al territori de la Regió metropolitana de Barcelona i es torni a prestar
des d’un ens públic
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