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Des de fa més de cinc-cents anys, les històries de Catalunya i Espanya estan entrellaçades.
La prosperitat de Catalunya i la de tot Espanya
estan connectades, tal com l’autonomia de Catalunya ha estat sempre estretament unida a la
democràcia espanyola.

absoluta en escons però no en vots) han accelerat el procés de l’anomenada “desconnexió” que
ha derivat en l’intent de convocar un referèndum sobre la independència, unilateral, il·legal,
sense garanties democràtiques, previst per al
proper 1 d’octubre.

Les eleccions democràtiques del 15 de juny de
1977 van obrir el camí al retorn del president
Tarradellas, fet que comportava no només una
reivindicació històrica que trencava definitivament amb el règim franquista sinó, sobretot,
l’inici de la recuperació de les institucions d’autogovern que es plasmarien en la Constitució de
1978 i l’Estatut de 1979.

Per superar l’enfrontament entre l’immobilisme
del govern central i la deriva independentista
unilateral, cal obrir un nou escenari de diàleg i
propostes concretes que, com és sabut, al nostre parer, ha de culminar en una reforma federal, que permeti unir un profund autogovern de
les entitats territorials amb la unitat d’Espanya
i el millor reconeixement de la realitat plurinacional del nostre país, sense afectar la sobirania
del poble espanyol ni la igualtat de drets entre
tota la ciutadania, i que alhora serveixi per aprofundir en el caràcter democràtic de l’Estat i per
garantir el seu caràcter social.

Més de 35 anys després, recollint l’experiència
acumulada per la Generalitat i intentant donar
curs a una demanda de més autogovern i millor
finançament, va ser votat en referèndum per la
ciutadania catalana l’Estatut de 2006, elaborat i
aprovat al Parlament i, posteriorment, negociat
i aprovat per les Corts Generals.

Aquesta és una tasca que ens competeix a
tots i el PSOE i el PSC constaten que, davant
la falta de lideratge dels governs d’Espanya
i Catalunya, ha arribat el moment de subratllar l’existència d’una alternativa ben diferent
de la falsa disjuntiva entre immobilisme i independència. El nostre sentit institucional i
el nostre compromís com a oposició d’Estat,
tant a Espanya com a Catalunya, ens porta a
emplaçar totes les forces polítiques a superar l’actual manca de diàleg i de propostes.
Manifestant públicament un projecte seriós,
rigorós i de caràcter institucional amb tres
objectius concrets que desenvoluparem en
permanent recerca d’amplis acords polítics i
institucionals.

No obstant això, la frontal oposició del PP a
aquest Estatut i la sentència que va alterar allò
que havia votat la ciutadania, van acabar per
desbaratar l’intent de renovar el pacte dels anys
1978 i 1979.
El 2012, la victòria electoral de les forces independentistes a les eleccions al Parlament de Catalunya va suposar l’inici d’un procés de secessió
aguditzat progressivament per la falta de diàleg
entre els governs d’Espanya i de la Generalitat.
El 2015, unes noves eleccions al Parlament de
Catalunya, qualificades de “plebiscitàries” pels
independentistes (que van obtenir una majoria
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Les nostres propostes

1. Realitzar una oferta política perquè, en benefici de tots els catalans i les catalanes, el
xoc de trens de l’1 d’octubre no es produeixi.

Des d’ara mateix s’han de prendre decisions
que contribueixin a revertir els efectes perniciosos de cinc anys d’absència de política i
de diàleg entre els governs d’Espanya i de la
Generalitat. Ambdós governs han d’obrir vies
de diàleg i negociació per a donar resposta als
conflictes pendents.

2. Implementar iniciatives parlamentàries per
desbloquejar els més de cinc anys de discriminació de l’executiu central a Catalunya.
3. Iniciar els treballs per a una reforma federal
de la Constitució espanyola que ens uneixi
de nou a tots.

Per als i les socialistes, s’ha de posar en marxa
des d’aquest moment un procés d’enfortiment
de l’autogovern de Catalunya, de millora del
seu finançament, de millor reconeixement de
la seva personalitat nacional i del seu paper
motor del conjunt d’Espanya.

La nostra posició política
1. Volem que Catalunya i el conjunt d’Espanya
segueixin progressant des del respecte mutu i
una col·laboració cada vegada més fraternal.

El socialisme català i el conjunt del socialisme
espanyol, compromesos amb el progrés i la
modernització del país, impulsarem així la renovació del pacte constitucional i estatutari,
superant el conflicte i l’actual situació de bloqueig, per a arribar a una solució satisfactòria
per a Catalunya i el conjunt d’Espanya.

2. Mostrem el nostre convenciment que només seguint un camí de diàleg, negociació i
pacte podrem arribar a una solució satisfactòria capaç d’aconseguir el suport de grans
majories, tant a Catalunya com al conjunt
d’Espanya. Per aquesta i moltes altres raons, rebutgem de ple qualsevol proposta
unilateral o il·legal.

1. NEGOCIACIÓ DE LES DEMANDES
PLANTEJADES PEL GOVERN DE
LA GENERALITAT

3. Defensem el compliment de la llei perquè
només hi ha democràcia des del respecte a
la legalitat, que garanteix la nostra llibertat
enfront de l’arbitrarietat del poder.

En la seva reunió amb el president del govern
Mariano Rajoy a l’abril de 2016, el president
de la Generalitat li va traslladar una llista de
46 reivindicacions del govern català, estructurades en cinc blocs (relació de Catalunya
amb Espanya -referèndum-; garantia de drets
socials; política fiscal i financera; incompliments de l’Estat amb Catalunya, i, finalment,
evitar la judicialització del conflicte).

4. Com vam formular al juliol de 2013 a la ‘Declaració de Granada’, estem convençuts que
la solució definitiva a l’actual situació de confrontació passarà per una reforma constitucional que faci d’Espanya un Estat federal. En
aquest camí, cal avançar fins a reconèixer plenament el seu caràcter plurinacional.

Algunes d’elles poden trobar-se en vies
d’acord en el marc de diferents processos
de diàleg entre l’Estat i les Comunitats Autònomes (descentralització del 0,7% de
l’IRPF, la comissió sobre finançament autonòmic o la comissió sobre finançament
local impulsades per la Conferència de Presidents).

5. El nou pacte constitucional ha de ser sotmès al vot de la ciutadania, com a ratificació
de la seva voluntat per verificar l’existència
d’un suport majoritari tant a Catalunya com
al conjunt d’Espanya.
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Altres demandes, amb les quals els socialistes estem compromesos, es podrien resoldre
en el marc de processos parlamentaris com
el vot dels residents a l’exterior (a la subcomissió de la LOREG), o el respecte al model
d’escola catalana (a la subcomissió del Pacte
d’Estat per l’Educació).

• La reforma de la Llei Orgànica del Poder
Judicial, incorporant-hi les previsions sobre el Consell de Justícia de Catalunya i
configurant-lo com una instància desconcentrada del mateix Consell General del
Poder Judicial.
• La derogació de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local que va aprovar el Partit Popular i l’aprovació d’una
nova normativa per a les entitats locals,
que garanteixi plenament l’autonomia local i la suficiència financera, així com les
competències autonòmiques en aquest
àmbit reconegudes en els diferents Estatuts d’autonomia. En concret, per al cas de
Catalunya, que reconegui la institució de
les vegueries com a entitat local diferent
de la província i que ajusti la delimitació
provincial a les vegueries projectades tal
com recull el seu estatut.

Respecte d’algunes, el PSOE i el PSC ja han
presentat diverses iniciatives (per exemple
universalització de la sanitat, major pressupost per a polítiques socials, compliment de
la llei de Dependència, acabar amb la pobresa
energètica, acollida de persones refugiades,
programa de Desenvolupament Rural ...). En
aquest sentit, volem destacar la garantia de
gestió de les beques universitàries per part
de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de donar compliment a la sentències del
Tribunal Constitucional. Continuarem presentant iniciatives que contemplin aquestes
reivindicacions; d’altra banda, algunes d’elles
afecten altres comunitats autònomes.

En aquest àmbit també defensem la reforma de la Llei Reguladora de les Bases del
Règim Local i de la Llei d’Hisendes Locals i,
si escau, la LOFCA i la Llei General Tributària per a reconèixer a la Generalitat la capacitat legislativa per establir i regular tributs
propis dels governs locals.

En conclusió, llevat de la demanda relativa al
referèndum, els i les socialistes veiem possibilitats de diàleg i acord, i davant la falta
de voluntat de tots dos governs, plantejarem
iniciatives concretes.

• La presentació d’una proposició de llei
en les Corts Generals que contempli la
necessitat d’un acord previ amb els governs autonòmics per a les inversions
estatals en matèria de béns i equipaments culturals.

2. DESENVOLUPAMENT DE L’ESTATUT
D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
Com va constatar la Sentència del Tribunal
Constitucional, hi ha qüestions en l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya que van ser declarades inconstitucionals més per qüestions legals
de forma que de fons.

• La culminació del traspàs de les transferències pendents i dels recursos necessaris per fer-les efectives en temes com ara
salvament marítim i protecció civil, formació sanitària especialitzada, mútues d’accidents de treball i malalties professionals o
execució de la legislació estatal en matèria
de treball i relacions laboralss.

En conseqüència, en aquest àmbit hi ha marge
d’actuació per impulsar un desenvolupament
normatiu -que inclou la reforma de normes
d’àmbit estatal ja existents o, si escau, l’aprovació d’algunes noves- que aprofundeixin en
l’autogovern de Catalunya.
En aquest sentit, impulsarem:

• La modificació de les normes necessàri5
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es per reforçar la ja prevista participació de l’administració catalana en matèria d’immigració.

No obstant això, en els últims anys, la manca de recursos ha alentit o paralitzat algunes
de les inversions programades per a Catalunya que s’havien impulsat amb la intenció de
donar resposta a algunes necessitats històriques i pal·liar el dèficit existent en matèria de
transport viari i ferroviari.

3. ABORDAR LA NEGOCIACIÓ DEL
SISTEMA DE FINANÇAMENT
AUTONÒMIC

Les propostes que els i les socialistes defensem en matèria d’inversió en infraestructures són:

El finançament autonòmic està en l’origen
de bona part dels problemes que hi ha en
aquests moments. El Govern del PP porta
anys incomplint la seva obligació de negociar
un nou sistema de finançament imposant a les
comunitats autònomes un excessiu esforç de
reducció del dèficit i fent que el problema sigui cada any més urgent.

• Recuperar el nivell d’inversió de l’Estat a
Catalunya, mitjançant la pròrroga de la
Disposició Addicional 3a de l’Estatut per
tal de garantir que els Pressupostos Generals de l’Estat destinin el percentatge d’inversió que correspon a la participació de
Catalunya al PIB.
• Finalitzar la construcció del Corredor Mediterrani, des d’Algesires fins a la frontera
francesa connectant els ports de Tarragona
i Barcelona.

Per això, els i les socialistes impulsarem a
través de la Conferència de Presidents i del
Consell de Política Fiscal i Financera una taula de negociació política que busqui l’acord
sobre un sistema de finançament més just
i equitatiu i resolgui de manera immediata
qüestions tan rellevants com el finançament
de la Sanitat i de Llei de la Dependència que
en l’actualitat recau en excés sobre les comunitats autònomes. En aquesta negociació, els socialistes defensarem la proposta
de finançament continguda en els acords de
Granada.

• Facilitar les connexions dels ports de Catalunya i altres grans centres productius amb
el ferrocarril d’ample UIC, utilitzant mecanismes de col·laboració públic-privada per
agilitzar el desenvolupament d’aquestes infraestructures estratègiques i fonamentals
per a la recuperació econòmica.
• Millorar la xarxa de rodalies del ferrocarril,
mitjançant un impuls a la modernització de
les estacions, les vies, les catenàries i la senyalització.

4. INVERSIÓ ESTATAL EN INFRAESTRUCTURES ESTRATÈGIQUES DE
CATALUNYA

• Crear un consorci integrat per l’Estat, la
Generalitat i els ajuntaments implicats amb
l’objectiu de prioritzar, executar i fer el seguiment de les inversions previstes en el Pla
de Rodalies de Barcelona 2008-2015.

La inversió en infraestructures és essencial
per a la vertebració i la cohesió social i econòmica d’un territori. Garanteix la mobilitat dels
seus ciutadans i les seves ciutadanes, contribueix a la generació d’ocupació i dinamitza
l’economia incrementant la competitivitat de
sectors tan importants com l’industrial, el logístic o el turístic.

• Finalitzar els projectes de soterrament de
les vies convencionals de Ferrocarril a l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac,
Sant Feliu de Llobregat i Montmeló.
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5. RECONEIXEMENT DE LA
LLENGUA, LA CULTURA I
SÍMBOLS DE CATALUNYA

ropea, i seu de la Unió per la Mediterrània.
Barcelona ha d’albergar també altres organismes d’àmbit estatal.
• L’Estat s’implicarà en el paper de Catalunya
com a motor de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània.

Gran part de la insatisfacció existent a Catalunya es deriva de la manca de reconeixement
d’elements simbòlics referits a la seva identitat
nacional i a la seva història.

• Equipaments culturals: en el marc de
la Llei 1/2006, de 13 de març, (Carta de
Barcelona), per la qual es regula el règim
especial del municipi de Barcelona, proposem millorar a través de convenis el
finançament d’institucions culturals amb
àmplia projecció i rellevància amb seu a la
ciutat de Barcelona.

Per superar aquesta insatisfacció, ens proposem:
• Aprovar una Proposició de Llei Orgànica de
reconeixement i empara de la pluralitat lingüística d’Espanya.
• Culminar el reconeixement de la pluralitat
lingüística al Senat.

• Seguirem impulsant la ubicació a Barcelona de la seu de l’Agència Europea del
Medicament com a seu internacional representativa de l’important pol de recerca i innovació de la indústria biomèdica i
farmacèutica de Catalunya. De la mateixa
manera, promourem la ubicació a Barcelona del Tribunal Marítim Internacional.

• Assegurar la presència de Catalunya i de les
cultures catalana i aranesa a la UNESCO, i
creació a Barcelona d’una oficina tècnica de
coordinació de la presència en aquest organisme internacional de les diverses llengües
i cultures espanyoles.
• Resoldre qüestions relatives a la memòria
històrica com l’anul·lació radical i expressa
del judici al president Lluís Companys,
avançant en el camí dels esforços realitzats
en aquest àmbit a través de la Llei de
Memòria Històrica, així com de tots els
altres processos i sentències o resolucions
dictades per òrgans penals o administratius
del franquisme per raons ideològiques,
polítiques o de creences.

• Promourem una major implicació de l’Administració General de l’Estat en el finançament i impuls dels parcs i centres científics
i tecnològics, institucions d’innovació i disseny industrial que configuren i projecten
la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana com a motor de l’economia de la
innovació i el coneixement.
• Proposem l’increment de l’aportació de
l’Estat a l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, amb l’aspiració de recuperar els nivells d’aportació de l’últim govern socialista.

6. BARCELONA
La defensa del PSOE i del PSC d’una Espanya
federal passa també per reconèixer la importància estratègica i simbòlica de la ciutat de
Barcelona.

7. LA REFORMA FEDERAL DE LA
CONSTITUCIÓ ESPANYOLA

• És urgent impulsar decididament la cooperació de l’Estat amb la ciutat de Barcelona
perquè pugui exercir també el seu lideratge
com a gran capital catalana, espanyola i eu-

Espanya necessita una reforma profunda de la
nostra Constitució. Els i les socialistes portem
anys apuntant la necessitat de renovar el pacte
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polític, social i territorial que ens vam donar el
1978. A més de la necessària modernització i
actualització del text, la transformació d’Espanya en un Estat plenament federal ha de servir
també per aprofundir en la seva essència democràtica i per garantir el seu caràcter social,
responent als anhels de canvi d’una majoria de
catalans, així com d’una majoria d’espanyols.

com a mecanisme de representació territorial
de les comunitats autònomes facilitant així la
seva participació en la presa de decisions en
l’àmbit estatal.
L’èxit d’aquesta reforma exigeix un consens
sòlid. No hi ha cap altre camí que el diàleg i
l’entesa entre les diferents forces polítiques.
Per això, els i les socialistes considerem prioritari impulsar en el pròxim període de sessions una subcomissió, o l’òrgan parlamentari
que es consideri més convenient, avalada per
un ampli grau d’acord que comenci a treballar en els seus continguts des dels principis
del consens, el diàleg i la pluralitat. En aquest
sentit, el PSOE ofereix a la societat catalana i
al conjunt de la societat espanyola els acords
de Granada i, més concretament el document
“Cap a una estructura federal de l’Estat” com
una proposta per seguir avançant junts.

Aquesta reforma constitucional ha de preveure, en allò referit a l’organització territorial de
l’Estat, almenys quatre grans qüestions: el reconeixement de les aspiracions nacionals de
Catalunya; unes noves regles per al repartiment competencial que millorin l’autogovern
de la Generalitat des del respecte i la lleialtat
institucional; un acord sobre el finançament
autonòmic que doti de recursos necessaris
per al sosteniment de les grans polítiques
públiques; i l’establiment d’un Senat federal

Barcelona, 14 de juliol de 2017
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