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Catalunya és capdavantera a Espanya pel seu dinamisme econòmic i pel 
seu desenvolupament social. Tenim un societat rica i diversa amb un gran 
potencial per impulsar una sortida justa de la crisi i recuperar els nivells de 
benestar anteriors a la crisi. 

Malauradament, els darrers anys han suposat una pèrdua d’oportunitats 
per a Catalunya i per al conjunt d’Espanya. Quatre anys després que els 
i les socialistes deixéssim el govern, ens trobem amb una Catalunya i una 
Espanya més febles, més injustes, més desiguals i amb menys drets i lliber-
tats. El Govern de Mariano Rajoy no només ha estat incapaç de trobar una 
sortida a la crisi econòmica,  sinó que ha tingut l’habilitat de produir-ne tres 
més: una crisi social provocada per l’afebliment de l’Estat del Benestar, una 
crisi política basada en el descrèdit i la desconfiança de la ciutadania cap 
a les nostres institucions i, finalment, una crisi territorial sense precedents 
fruit de l’immobilisme de Rajoy i el despropòsit sobiranista d’ Artur Mas. 

En el pitjor moment hem tingut el pitjor govern. Un govern que ha agreujat 
la situació econòmica de les famílies, amb una política basada les reta-
llades, la devaluació salarial i la pèrdua de drets dels treballadors i les 
treballadores. Un govern que ha deixat de banda la ciència, la recerca, el 
coneixement i el medi ambient com a fonts permanents per a un creixe-
ment econòmic sostenible, que haguessin permès a les nostres empreses 
millorar en termes de competitivitat i internacionalització.  

Desigualtat i injustícia és també el que ha caracteritzat la política fiscal 
del Govern de Rajoy. Aquells que més tenien han continuat incrementant 
el seu patrimoni. La distància entre els rics i pobres s’ha anat eixamplant i 
els defraudadors han gaudit d’amnisties fiscals, mentre les classes mitjanes 
i treballadores patien la pujada d’impostos sobre les rendes del treball, 
afectant així el consum i l’estalvi. Tot un despropòsit. 

Però les polítiques de dretes impulsades pel govern del PP a Madrid i de 
CiU a Catalunya han provocat també una crisi social sense precedents. 
La política de retallades en serveis públics essencials com ara l’educació, 
la sanitat, els serveis d’atenció a les persones o la cultura posen de mani-
fest una atac frontal a la cohesió social i una clara aposta ideològica pel 
desmantellament de l’Estat de Benestar. Per cert, un Estat de Benestar que 
hem construït entre tot i totes amb molts esforços en les darreres dècades. 

La tercera de les crisis provocades pel govern de Mariano Rajoy és la del 
descrèdit de la política i de les institucions que ens representen. Era el mo-
ment de netejar el nostre sistema polític de corrupció i aquí, tampoc el Go-
vern ha estat a l’alçada. L’actitud dels dirigents del PP davant els casos de 
corrupció que han afectat el seu partit, la utilització partidista de la justícia 
i l’abús de la majoria absoluta, no han ajudat a recuperar la credibilitat de 
les institucions i la confiança de la ciutadania.  

I finalment cal que parlem de la crisi territorial. Mariano Rajoy ha prota-
gonitzat un dels majors exercicis d’irresponsabilitat política als quals hem 
assistit des de l’inici de la democràcia. Com? Mirant cap a una altra banda 
i negant-se a fer front a la situació que vivim a Catalunya. Una actitud 
que no ha fet més que agreujar el conflicte i demostrar la seva incapacitat 
d’articular una resposta davant del desafiament independentista. 

Si bé és cert que la fractura que avui està patint Catalunya té com a prin-
cipal culpable Artur Mas, també ho és que el PP té molta responsabilitat 
en el que està passant. Una responsabilitat que es remunta al moment en 
què va decidir boicotejar la solució que representava l’Estatut i fomentar 
la catalanofòbia a la resta d’Espanya per guanyar vots. Amb Rajoy i el seu 
immobilisme, l’independentisme ha triplicat la seva força i avui patim una 
situació de bloqueig que impedeix el diàleg i l’acord. 

ESPANYA NECESSITA UN CANVI
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NOSALTRES TENIM SOLUCIONS 

No ens podem permetre quatre anys més d’un govern profundament con-
servador i absolutament insensible als problemes de la ciutadania. Ne-
cessitem un govern amb les idees clares; capaç de fer front als problemes 
quan apareixen en lloc de deixar-los créixer; un govern que aporti una so-
lució real i possible per a la situació a Catalunya; un govern que tingui com 
a prioritat els treballadors i les treballadores, els i les joves, les dones i les 
famílies que pitjor ho estan passant amb la crisi i que doni resposta als seus 
problemes i necessitats des dels valors de l’esquerra i el progressisme. I ho 
aconseguirem si Pedro Sánchez és president del govern; si els i les socialis-
tes som majoritaris en aquestes eleccions. Perquè l’única alternativa al PP 
és el PSOE a Espanya i el PSC a Catalunya.  

Nosaltres proposem solucions a la crisi econòmica:
nou model econòmic, recuperació justa i treball digne. 

Els i les socialistes tenim solucions per a què l’economia torni a créixer i ho 
faci sobre unes noves bases sòlides. Defensem un model econòmic al servei 
del benestar de la ciutadania i això vol dir que el creixement i la millora de 
la productivitat s’ha d’assolir garantint criteris de distribució més justos. 

El nostre objectiu fonamental passa per generar ocupació estable i digna-
ment retribuïda. Volem ser més competitius però avantposant el valor afe-
git i el talent i no a través de les polítiques de devaluació salarial. I també 
volem recuperar el diàleg social amb treballadors i empreses per abordar 
un nou Estatut dels Treballadors i derogar la reforma laboral del PP. 

Avui, més que mai, és necessari definir un marc que faci compatible el crei-
xement i la internacionalització de les nostres empreses amb contractes 
laborals que permetin la formació contínua, la conciliació i una remunera-
ció digna.   

Els i les socialistes oferim reformes estructurals que, estem segurs, ens per-
metran avançar cap a una economia més competitiva, capaç de generar 
més valor afegit, capaç de posar en valor els nostres centres tecnològics i 
capaç d’ incrementar els recursos adreçats a R+D+i.  

Volem manifestar a la ciutadania el nostre compromís en la lluita contra 
l’economia submergida, el frau i l’explotació laboral, i farem tot allò que 
estigui al nostre abast per generar riquesa, distribuir-la millor i reduir la 
desigualtat. En definitiva, el nostre projecte està orientat a regenerar, reno-
var i modernitzar la nostra economia que, a partir d’una recuperació justa, 
integri i no deixi ningú pel camí.  

Nosaltres proposem solucions a la crisi social:
l’Agenda per la igualtat i la recuperació de l’Estat de Benestar. 

Els i les socialistes farem front als desafiaments als quals s’enfronta avui el 
nostre Estat del Benestar.  

La profunditat, durada i intensitat de la crisi amb un atur insuportable i 
baixa cobertura de les prestacions, així com les retallades socials i debili-
tament dels serveis públics per part del govern de Rajoy, ens situa en unes 
taxes de desigualtat que fan imprescindible una agenda decidida de re-
construcció i enfortiment de les xarxes de protecció social. 

El nostre programa aporta un pla de xoc contra la pobresa i propostes per 
millorar l’educació, la sanitat, els serveis a les persones, la cultura, la cièn-
cia, l’habitatge, la igualtat entre homes i dones,  el medi ambient, el turisme 
i el comerç. Tenim un programa, en definitiva, que garanteix els nostres 
drets com a ciutadans lliures.  

Estem convençuts i convençudes que per garantir el progrés socioeconò-
mic i polític del nostre país cal un sistema de protecció social que corre-
geixi les desigualtats, garanteixi la igualtat d’oportunitats i contribueixi a 
un creixement just. Per això, farem les reformes estratègiques necessàries 
per garantir els serveis públics i els drets de ciutadania amb quatre criteris: 
que siguin serveis per a tothom, que estiguin orientats a la prevenció i eli-
minació de les causes de desigualtat, que ens ajudin a sortir de la crisi i que 
siguin sostenibles generacionalment.  

Així mateix promourem, a partir del diàleg i el treball en xarxa amb el món 
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local, agents socials i entitats, una Agenda per la Igualtat amb mesures per 
a la inclusió social i contra les discriminacions de qualsevol tipus. 

Nosaltres proposem solucions a la crisi política: una regeneració
democràtica, política i institucional al servei de la ciutadania

Volem recuperar de manera urgent la confiança de la ciutadania en la 
política i en les institucions que ens representen.

Catalunya i Espanya mereixen una democràcia de qualitat i per assolir 
aquest repte és fonamental un canvi d’actitud en l’elit política del país. No 
podem permetre que la corrupció torni a ser un distintiu en cap govern i 
tampoc volem que les institucions democràtiques estiguin al servei d’altres 
interessos que no siguin els dels ciutadans i les ciutadanes.  Precisament 
per aquest motiu posarem en marxa un ambiciós pla de prevenció i lluita 
contra la corrupció.    
En aquesta línia, el nostre programa també ofereix un conjunt de mesures 
adreçades a millorar la representació política, la participació ciutadana i la 
transparència de l’administració pública.  

I enfortirem també el paper dels Ajuntaments, l’administració més prope-
ra als ciutadans, amb l’aprovació d’una Llei de Règim Local que reforci 
l’autonomia local, que garanteixi un sistema de finançament estable i pro-
porcional a unes competències ben definides. 

Nosaltres tenim solucions a la crisi territorial: 
un nou acord entre Catalunya i la resta d’Espanya  

Els i les socialistes tenim una solució per al principal problema que avui té 
Espanya, per refer el pacte de convivència territorial. Ho farem reformant 
la Constitució, plantejant una proposta federal perquè la majoria dels ciu-
tadans de Catalunya es trobin còmodes a Espanya. 

I volem trobar aquesta solució reformant la Constitució perquè els ciuta-
dans i les ciutadanes de Catalunya puguin esmenar el greu error que es va 
cometre quan el Tribunal Constitucional, a instàncies del Partit Popular, va 

pronunciar-se sobre un Estatut que els catalans havíem ratificat, prèvia-
ment, en referèndum. Perquè només amb una nova votació sobre el nou 
pacte que oferirem a la ciutadania podrem superar l’actual situació que viu 
la societat catalana.  

Per això proposem que la reforma constitucional reconegui la nostra iden-
titat; volem que es reconeguin les competències exclusives de la Generali-
tat de Catalunya en matèria de cultura, educació, sanitat i serveis socials, 
així com en dret civil. I volem que quedin clarament delimitades la resta de 
competències per impedir les invasions competencials. 

I,  de forma especial, volem un sistema de finançament més just, que res-
pecti el principi d’igualtat en l’accés de tots els ciutadans i les ciutadanes 
als serveis públics fonamentals, però també el principi d’ordinalitat entre 
les comunitats. 

EL CANVI PASSA PER FER FORA RAJOY 

Com veieu, els i les socialistes proposem solucions. Solucions per combatre 
les conseqüències de les polítiques econòmiques de Mariano Rajoy.  So-
lucions per millorar el model territorial i l’encaix de Catalunya a Espanya 
a través del diàleg. Solucions per sortir de la crisi sense que ningú quedi 
enrere i per combatre la desigualtat. Propostes per protegir els drets de 
la ciutadania. Propostes per reforçar la qualitat de la nostra democràcia 
i fer front a la xacra de la corrupció. En definitiva, un programa per a una 
Espanya i una Catalunya més justes. 

Fes-nos costat. És evident que totes aquestes propostes només es faran 
realitat si el proper 20 de desembre fem fora Rajoy i si Pedro Sánchez es 
converteix en el proper president d’Espanya. 

#FemForaRajoy
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1. NOU MODEL ECONÒMIC, RECUPERACIÓ JUSTA I TREBALL DIGNE

•  Més suport a l’activitat econòmica i la indústria

•  Treball digne i per a tothom

•  Una fiscalitat justa

•  Infraestructures i impuls a la competitivitat del territori

•  Cap a una nova transició energètica i una gestió eficient dels recursos

2. L’EDUCACIÓ I LA CULTURA COM A MOTORS ECONÒMICS I 
GARANTIA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS

• Un model educatiu públic, universal i gratuït

• Universitats a l’abast de tothom i de qualitat

• Més i millor Formació Professional

• La cultura com a motor d’igualtat i cohesió social

3. AGENDA PER A LA IGUALTAT I LA RECUPERACIÓ DE L’ESTAT DE 
BENESTAR

• La salut com a dret fonamental

• Millorant l’atenció a les persones i els serveis socials

• Atenció a les persones amb dependència i  amb discapacitat

• Un Sistema Públic de Pensions sostenible

• Un compromís amb el Tercer Sector 

• Impuls a l’economia social

• Garantir el dret a l’habitatge

4. UN NOU ACORD ENTRE CATALUNYA I LA RESTA D’ESPANYA

• La reforma constitucional federal 

• Un pacte fiscal federal

5. UNA REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA, POLÍTICA I INSTITUCIONAL AL 
SERVEI DE LA CIUTADANIA   

• Millorar la representació política, la participació ciutadana i la 
transparència

• Un nou marc per als Ajuntaments i altres ens locals

• Prevenció i combat de la corrupció
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Més suport a l’activitat econòmica i la indústria

• Enfortirem el teixit empresarial mitjançant la creació de programes 
d’activitats econòmiques.

• Elaborarem un mapa d’activitats econòmiques per incentivar aquelles 
activitats d’alt valor afegit que promoguin la innovació i la investigació.

• Treballarem per incrementar la dimensió mitjana de les nostres empre-
ses i fer-les més  competitives, generar més ocupació i orientar-les cap 
a la internacionalització.

• Introduirem beneficis fiscals i reducció de quotes per facilitar als empresaris 
i autònoms de nova generació la posada en marxa de la seva activitat.

• Adaptarem el sistema de retencions dels autònoms als ingressos real-
ment percebuts en cada període.

• Ajustarem la cotització de la Seguretat Social i el sistema de pagament 
d’impostos d’autònoms als seus rendiments nets.

• Impulsarem un acord estratègic per a la internacionalització, la cohesió 
social i la competitivitat de l’economia espanyola d’acord amb tots els 
agents econòmics i socials. 

• Potenciarem l’adaptació de les PIMES a activitats de més valor afegit 
facilitant així la seva internacionalització.

• Impulsarem la creació de nous instruments financers i reforçarem l’ICO 
per millorar el finançament empresarial.

• Impulsarem i facilitarem la implantació de noves tecnologies i TIC a 
les PIMES.

• Fomentarem i donarem suport a l’economia col·laborativa i a la regula-
ció progressiva de noves activitats.

• Apostarem per una nova transició energètica que asseguri l’accés a 

l’energia a preus assequibles, que ens permeti guanyar eficiència i lluitar 
de forma eficaç contra el canvi climàtic.

• Augmentarem i fomentarem la inversió en R + D + i fins assolir l’objectiu 
del 3% del PIB (entre inversió pública i privada) al  2020.

• Establirem, en cooperació amb la resta d’administracions, una Agenda 
d’Inversió en infraestructures de banda ultra-ampla i serveis de contin-
guts segurs i fiables.

Treball digne i per a tothom

• Derogarem la reforma laboral del Partit Popular

• Elaborarem un nou Estatut dels Treballadors amb el consens dels agents 
socials.

• Reconeixerem com a fonamental el dret a la seguretat i la salut en el treball.

• Restablirem i reforçarem la negociació col·lectiva com a mecanisme de 
garantia als drets dels treballadors i les treballadores, millorarem la re-
distribució de la riquesa i optimitzarem l’organització de l’empresa.

• Impulsarem un increment progressiu del Salari Mínim Interprofessional 
fins a aconseguir el 60% del salari mitjà net.

• Simplificarem els models administratius dels contractes, establint-ne 
només tres: indefinit, temporal i de relleu i per a la formació.

• Reduirem la temporalitat dels contractes de treball a percentatges fins 
a situar-la per sota del 12%.

• Garantirem la igualtat de dones i homes a l’accés, manteniment i pro-
moció de l’ocupació. 

• Acabarem amb la desigualtat salarial entre homes i dones per la Llei 
d’Igualtat Salarial: a igual dedicació i responsabilitat, igual salari. 

1.  NOU MODEL ECONÒMIC, RECUPERACIÓ JUSTA I TREBALL DIGNE
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• Impulsarem l’expansió progressiva de les baixes per maternitat i pater-
nitat i el desenvolupament de fórmules i incentius que facin compatible 
la creació de famílies i el desenvolupament professional.

• Eliminarem la figura dels falsos autònoms i les beques que encobreixen 
veritables contractes de treball.

• Reforçarem la inspecció laboral per combatre l’explotació laboral i 
l’economia submergida.

• Derogarem l’article 315.3 del Codi Penal que persegueix penalment 
l’exercici del dret de vaga.

• Crearem l’Agència Pública d’Ocupació i Qualificació per gestionar els re-
cursos i millorar la coordinació amb tots els serveis d’ocupació autonòmics.

• Duplicarem les inversions destinades a les polítiques actives d’ocupació.

• Gestionarem  de manera unificada les polítiques actives amb un procés 
àgil, modern i sense duplicitats, mitjançant el SOC. Cada persona atu-
rada tindrà una atenció única i integral.

• Enfortirem l’actuació local per l’ocupació. 

• Farem un Pla de Xoc contra l’atur dels joves, els majors de 45 anys i les 
persones en atur de llarga durada.

• Desenvoluparem el Pla de Garantia Juvenil com a instrument fonamen-
tal d’activació per als joves aturats.

• Garantirem el dret al treball de les persones amb discapacitat, vetllant 
pel compliment de la reserva legal del 2%, i de les persones que tenen 
més dificultats d’inserció laboral.

• Prioritzarem l’augment dels recursos públics destinats a la formació 
professional i ocupacional per aprofundir i ampliar les habilitats i capa-
citats de les persones aturades.

• Enfortirem els serveis d’ocupació públics a través de la promoció 
d’espais de concertació entre els agents del territori i els ajuntaments.

• Garantirem com un dret efectiu l’acompanyament individualitzat a 
cada persona desocupada en la prestació dels serveis ocupacionals.

• Apostarem per un fons europeu compartit de prestacions per atur.

Una fiscalitat justa

• Reformarem l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, augmen-
tant la progressivitat, incorporant la capacitat de riquesa i eliminant les 
deduccions regressives.

• Reformarem l’estructura de l’Impost de Societats amb l’objectiu 
d’eliminar gran part de les deduccions i limitarem les reduccions de la 
base imposable. D’aquesta manera simplificarem l’impost, guanyarà 
capacitat recaptatòria i contribuirà a una major equitat. S’establirà 
una tributació mínima del 15% en l’Impost de Societats sobre el resultat 
comptable de les grans empreses.

• Establirem un mínim comú a tot el territori per als impostos sobre el 
patrimoni i successions i donacions.

• Augmentarem el control i la tributació dels instruments financers més 
opacs (SICAV).

• Impulsarem la posada en marxa d’un impost sobre les Transaccions Fi-
nanceres.

• Desenvoluparem la prestació no contributiva per maternitat en l’àmbit 
de la Seguretat Social, a fi d’evitar la desprotecció que suposa que un 
terç dels naixements del nostre país no generin prestacions de mater-
nitat / paternitat. Amb aquesta finalitat, totes les dones demandants 
d’ocupació que tinguin un fill o filla i no tinguin dret a la prestació con-
tributiva de maternitat, gaudiran d’una prestació no contributiva per a 
aquesta contingència de 6 setmanes de durada.

• Canviarem les prioritats en la distribució de la despesa pública per ga-
rantir la provisió dels serveis públics essencials com l’educació, la sanitat 
i l’atenció social, amb l’objectiu reduir les desigualtats socials. 
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• Impulsarem mecanismes d’auditoria i avaluació de la despesa pública 
que estableixin prioritats i augmentin la seva eficàcia.

Infraestructures i impuls a la competitivitat del territori

• Prioritzarem les infraestructures d’acord amb els principis de sostenibi-
litat ambiental, econòmica i social i, especialment, aquelles que benefi-
ciïn la mobilitat de les persones i les mercaderies.

• Apostarem per un model descentralitzat de xarxes de transport viàries 
i ferroviàries mitjançant una planificació integrada, un nova distribució 
de responsabilitats i un sistema de cooperació eficient entre les dife-
rents administracions. 

• Ens comprometem a recuperar, en els futurs Pressupostos Generals de 
l’Estat, les partides que el PP no ha volgut incorporar per complir amb 
els acords entre el Govern d’Espanya i la Generalitat de Catalunya de-
rivades de la Disposició Addicional 3a de l’Estatut.

• Finalitzarem la construcció del corredor mediterrani, des d’Algesires fins 
a la frontera francesa,  connectant els ports de Tarragona i Barcelona.

• Facilitarem les connexions de grans centres productius amb el ferroca-
rril d’ample UIC, utilitzant mecanismes de col·laboració público-privada 
per agilitzar el desenvolupament d’aquestes infraestructures estratègi-
ques i fonamentals per a la recuperació econòmica.

• Millorarem la xarxa de rodalies del ferrocarril, mitjançant un impuls a la 
modernització de les estacions, les vies, les catenàries i la senyalització.

• Apostarem per la negociació i l’acord amb els sectors afectats per la 
implantació d’elements de tarifació europeus (com l’Eurovinyeta) al sec-
tor de transport per carretera.

Cap a una nova transició energètica i un gestió eficient dels recursos

• Situarem  la política energètica al màxim nivell estratègic del Govern i 
treballarem per fer de l’energia un dret universal.

• Impulsarem una política industrial encaminada al desenvolupament de 
totes les tecnologies vinculades a les energies renovables.

• Establirem un objectiu del 33% d’energies renovables per al 2020.

• Impulsarem la competència efectiva en el mercat elèctric mitjançant 
totes les fórmules disponibles (informació, impuls a les cooperatives, 
etc.).

• Aprovarem una Llei del Canvi Climàtic.

• Potenciarem l’autoconsum i eliminarem les restriccions a l’ús de l’energia 
solar.

• Ampliarem els incentius econòmics a la rehabilitació d’edificis i habitat-
ges amb criteris d’estalvi i eficiència energètica.

• Prohibirem l’extracció d’hidrocarburs per fractura hidràulica (fracking).

• Substituirem progressivament l’energia nuclear amb el compromís que 
les centrals nuclears ubicades a Catalunya deixin d’operar abans de 
l’any 2027, el que implica el tancament escalonat dels reactors que 
compleixin els 40 anys de vida útil.

• Portarem a terme polítiques d’impuls de consum responsable de 
l’energia i l’aigua. 

• Impulsarem polítiques de reutilització de l’aigua i dessalinització.

• Promourem la gestió integrada dels recursos de les pròpies conques 
hidrogràfiques. També revisarem el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, 
garantint el cabal ecològic per al seu tram inferior, d’acord amb els cri-
teris de la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre

• Reduirem la pressió sobre els aqüífers subterranis, evitant la sobreexplo-
tació dels seus recursos.

• Reforçarem els controls dels abocaments contaminants i millorarem  els pro-
cessos de depuració d’aigües residuals tant d’origen industrial com urbà.
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Cap a un model educatiu públic, universal i gratuït 

• Impulsarem el consens per incloure l’educació pública, universal i de 
qualitat com a dret fonamental a la Constitució.

• Derogarem la LOMCE, defensarem el model educatiu català i proposa-
rem un gran acord social i polític per a l’Educació.

• Avançarem en l’escolarització equilibrada de l’alumnat en tots els cen-
tres educatius sostinguts amb fons públics, sense cap tipus de discrimi-
nació, tenint els mateixos drets i deures, garantint l’accés a l’educació en 
condicions d’igualtat. 

• Promourem l’educació inclusiva garantint l’atenció a les diferents neces-
sitats dels i les estudiants per tal de proveir una educació pública i de 
qualitat a totes les persones per igual i adaptada a la diversitat.

• Impulsarem la progressiva universalització i desplegament de l’educació 
pública de 0-3 anys, buscant fórmules viables de finançament de les 
escoles infantils.

• Ampliarem progressivament l’escolarització des dels 0 als 18 anys, faci-
litant l’ampliació de places en tots els ensenyaments, especialment, en 
l’educació infantil i la Formació Professional.

• Prioritzarem la modernització del sistema educatiu sobre tres eixos: au-
tonomia, direcció i avaluació.

• Impulsarem plans educatius de zona per avançar en la millora dels re-
sultats educatius, en la correcció de les desigualtats d’origen i abordar 
amb garanties d’èxit la integració escolar de l’alumnat amb necessitats 
educatives específiques.

• Recuperarem l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania, promovent 
una escola pública que defensi l’ètica pública i els valors democràtics i 
la visió de gènere.

• Normalitzarem la utilització de les TIC en els centres educatius.

• Enfortirem la cooperació entre les Comunitats Autònomes dotant  la 
Conferència Sectorial d’Educació d’una major capacitat operativa.

• Potenciarem l’educació de les persones adultes al llarg de la seva vida, 
fomentant el seu desenvolupament integral

• Promourem amb totes les empreses i administracions públiques un pla 
de formació específic per a tot el professorat,  amb l’objectiu de posar 
en valor i facilitar encara més l’excel·lent feina que fan. Un pla que els 
permeti actualitzar les seves competències, el domini de noves eines i el 
desenvolupament eficaç en nous entorns.   

• Potenciarem un model d’escola integral, adequada a la nova ciutada-
nia del segle XXI, que potenciï totes les capacitats de l’alumnat, que els 
permeti entendre la necessitat de formar-se al llarg de tota la vida i els 
doti d’una visió crítica i transformadora de la societat.                                                                 

Universitats a l’abast de tothom i de qualitat 

• Arribarem al 2% del PIB en despesa total en educació superior i un 30% 
d’estudiants universitaris amb beca o ajuda a l’estudi.

• Recuperarem les beques com a dret. També ampliarem les mesu-
res d’equitat i reconeixement del rendiment acadèmic: beques-salari 
per a estudiants a temps complet i altres tipus de prestacions a tota 
l’educació superior.

• Impulsarem un acord amb les Comunitats Autònomes per promoure 
preus públics de matrícula que permetin mantenir un marc coherent en 
el conjunt de l’Estat,  assegurant així la igualtat d’oportunitats i la mobi-
litat social.

2. L’EDUCACIÓ COM A MOTOR ECONÒMIC I GARANTIA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS
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• Possibilitarem la dedicació dels i les estudiants a temps parcial mi-
tjançant una declaració voluntària. D’aquesta manera podran compa-
tibilitzar estudi i treball mitjançant la figura reglada de l’estudiant dual 
(estudi-treball remunerat).

• Facilitarem a les universitats la creació d’unitats d’inserció laboral i ges-
tió de les pràctiques universitàries externes.

• Millorarem la governabilitat i l’eficàcia en la gestió universitària mi-
tjançant la major participació de la comunitat educativa i de la societat 
en general.

• Definirem un nou model de finançament de les universitats públiques 
amb l’objectiu de guanyar en transparència, garantir més recursos i mi-
llorar els resultats en termes de qualitat i excel·lència

• Promourem un programa d’ajudes per a persones titulades universi-
tàries en situació d’atur perquè puguin pagar la matrícula de master en 
universitats públiques, amb l’objectiu de millorar la seva qualificació i 
facilitar la seva incorporació al mercat de treball. 

• Promourem un Pla Especial per a la incorporació, recuperació i con-
solidació del talent científic que permeti incorporar amb criteris 
d’excel·lència 10.000 investigadors en quatre anys.

• Estimularem la col·laboració públic-privada en investigació.

Més i millor Formació Professional

• Crearem 200.000 noves places de Formació Professional amb l’objectiu 
de potenciar-la, millorar l’ocupabilitat i incrementar els perfils tècnics  
d’estudis que demanden els nous sectors econòmics.

• Promourem els convenis amb les empreses per a l’adaptació de l’oferta 
de Formació Professional a cada entorn.

• Incentivarem la contractació de persones amb Formació Professional, 
així com aquelles que estan disposades a formar-se mentre treballen.

• Incorporarem a totes les formacions professionals un segon idioma de 
llengua estrangera per facilitar la internacionalització de les empreses, 
incrementar la competitivitat i generar més oportunitats laborals. 

La cultura com a motor d’igualtat i cohesió social 

• Redimensionarem l’administració cultural de l’Estat, introduint-hi una 
profunda reforma que l’adeqüi a les necessitats de les nostres cultures. 
Una administració cultural que s’avingui amb una concepció federal de 
l’Estat i que assumeixi la diversitat cultural i lingüística d’Espanya. 

• Aprovarem una Llei Orgànica de reconeixement de la pluralitat lingüís-
tica d’Espanya. 

• Difondrem les llengües oficials espanyoles a través de l’Institut Cervan-
tes, en cooperació, amb els organismes dependents de les Comunitats 
Autònomes.

• Derogarem la pujada de l’IVA cultural del Govern de Rajoy. Això su-
posa una rebaixa del 21 al 10% de manera immediata. A partir d’aquí 
s’impulsarà que es reconegui la necessitat d’un IVA cultural en el si de 
la tota la UE que permeti la seva harmonització, amb el reconeixement 
d’una fiscalitat especial amb trams menors del 10%. Fins que aquesta 
modificació es produeixi, demanarem una autorització de la Unió Eu-
ropea a Espanya per aplicar el tipus superreduït al 4% per a la cultura. 
Així mateix,  promourem el manteniment de l’IVA del llibre en el 4%, i 
impulsarem en el si de la UE la seva equiparació per al llibre electrònic.

• Elaborarem una Llei de Mecenatge, en la qual s’inclourà un sistema de 
bonificacions a l’exportació, per tal de competir en els mercats interna-
cionals. 

• Elaborarem una Llei sobre el Dret d’Accés a la Cultura, en col·laboració 
amb les Comunitats Autònomes i els Ajuntaments, que defineixi les pres-
tacions bàsiques d’accés als serveis culturals per a tota la ciutadania. 

• Recuperarem en l’àmbit curricular escolar l’educació artística i cultural, 
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promovent també la progressiva implantació de nous llenguatges com 
el digital, l’audiovisual o el cinematogràfic. 

• Posarem en valor el patrimoni històric amb mesures que fomentin la 
seva conservació, la seva protecció i la seva difusió, augmentant el nivell 
de participació social i d’experts en el desenvolupament de les esmen-
tades polítiques. 

• Aprovarem una Estratègia per al Desenvolupament de les Indústries 
Culturals que permeti que sigui un sector determinant per al canvi de 
model de creixement econòmic. 

• Aprovarem un Estatut de l’Artista per atendre la professió cultural com 
una realitat específica que reflecteixi la intermitència en la contractació 
i la cotització, de contingències de salut, maternitat, jubilació o atur. A 
més,  promourem mesures encaminades a millorar la situació de jubi-

lació d’autors, intèrprets i artistes, així com aquelles mesures que facin 
compatible la percepció de drets amb la mateixa. 

• Reformarem la Llei de Propietat Intel·lectual amb l’objecte de fer efec-
tiva la necessària protecció de la propietat intel·lectual i dels drets del 
creador, compatibilitzant-la amb el major accés possible al patrimoni 
cultural. 

• Atendrem la creació contemporània,  afavorint el treball de creadors i 
creadores tant consagrats com emergents en els equipaments culturals 
d’àmbit estatal i buscar la cooperació amb Comunitats Autònomes i 
Ajuntaments. 

• Defensarem  la construcció de la Biblioteca Central de Barcelona que, 
més enllà del treball de proximitat de la xarxa, actuï com a centre im-
pulsor de la innovació i la recerca en l’àmbit del llibre i la lectura. 
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El nostre objectiu és reduir la desigualtat social mitjançant una millor re-
distribució dels fruits del creixement econòmic, l’enfortiment dels serveis 
que conformen l’Estat del Benestar, l’increment del Salari Mínim Interpro-
fessional (SMI), la posada en marxa d’un Pla de Xoc contra la pobresa  i la 
creació del Ingrés Mínim Vital (Renda Garantida de Ciutadania).

La salut com a dret fonamental

• Reconeixerem en la Constitució la protecció a la salut com un dret fo-
namental.

• Restituirem l’assistència sanitària universal gratuïta, garantint 
l’accessibilitat, l’equitat, i els màxims estàndards de qualitat.

• Derogarem els copagaments introduïts pel PP en aquesta legislatura.

• Renovarem i formalitzarem una cartera de serveis comuna d’acord a les 
necessitats de la societat en coordinació amb les Comunitats Autòno-
mes.

• Liderarem un pacte amb els professionals sanitaris, els ciutadans i les 
ciutadanes i els pacients, per millorar l’eficiència en la gestió, sense dis-
minuir la qualitat dels serveis.

• Impulsarem el procés d’humanització de la sanitat: l’atenció centrada 
en les persones, creant “entorns amables” on es millori i es protegeixi la 
intimitat del pacient.

• Augmentarem la transparència dels indicadors de sanitat (com les llis-
tes d’espera) potenciant la possibilitat de compartir dades entre centres 
i comunitats tant assistencials com econòmics.

• Facilitarem que els instruments de finançament i de compra de medica-
ments estiguin en mans de les comunitats autònomes i la participació 

activa d’aquestes en la regulació dels preus.

• Revisarem els copagaments farmacèutics a pensionistes, aturats i per-
sones amb dificultats

• Promourem la ubicació a Barcelona de l’”Agència Espanyola de Medi-
caments i Productes Sanitaris”, com a reflex de la posició d’avantatge 
de Catalunya en indústria farmacèutica i en investigació biomèdica.

Salut reproductiva, igualtat i mesures contra la violència de gènere

• Recuperarem la protecció i el dret a decidir sobre la seva maternitat 
de les dones de 16 i 17 anys, tal com estava previst en la Llei d’educació 
sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs de 2010.

• Afavorirem la implantació i el bon funcionament d’una xarxa de centres 
de salut sexual i centres joves. 

• Garantirem la salut sexual amb polítiques actives d’educació i preven-
ció sobre mètodes anticonceptius, planificació familiar i prevenció de la 
violència de gènere en totes les etapes educatives. 

• Millorarem la coordinació i finançament en l’atenció integral a les dones 
víctimes de violència de gènere, en col·laboració amb les administra-
cions implicades. 

• Crearem una Comissió Parlamentària que tracti de manera específica 
la violència de gènere, alhora que impulsarem la coordinació interpar-
lamentària entre el Govern de l’Estat i les comunitats autònomes.

• Com a mesura de prevenció, dissuasiva i proactiva, publicarem la llista 
de maltractadors amb sentència ferma.

• Aprovarem una Llei per a la igualtat efectiva de lesbianes, gais, trans-
sexuals, bisexuals i intersexuals i contra la discriminació per orientació 

3. AGENDA PER A LA IGUALTAT I LA RECUPERACIÓ DE L’ESTAT DEL BENESTAR 
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sexual i identitat de gènere. En aquest sentit,  treballarem per imple-
mentar en tots els nivells educatius i de forma transversal una idònia 
educació en valors i el reconeixement de la diversitat sexual i familiar. 
També promourem de forma transversal programes específics adreçats 
a la sensibilització i capacitació i així poder fer front a la discriminació i 
el rebuig que pateix aquest  col·lectiu.        

                                                                                                                                     

Millorant l’atenció a les persones i els serveis socials

• Blindarem el sistema públic de serveis socials com a pilar de l’Estat del 
Benestar, incorporant en la reforma constitucional el dret a accedir a 
serveis socials que proporcionin una protecció adequada a tota la ciu-
tadania.

• Farem del Consell Territorial l’espai de cooperació, col·laboració, coordi-
nació i de pacte entre el Ministeri i les Comunitats Autònomes.

• Reforçarem els serveis socials amb més recursos, amb l’ajut per a la 
consolidació d’estructures des dels serveis socials bàsics a través 
d’instruments com el Pla Concertat de prestacions bàsiques.

• Millorarem l’atenció a la ciutadania, innovant en la gestió pública, en la 
col·laboració entre professionals, en el desenvolupament de la història 
social compartida i en la definició del professional de referència.

• Habilitarem un Fons Extraordinari per fer front al Pla Integral d’Inclusió 
Social.

• Impulsarem, en col·laboració amb les CCAA, un pla de dotació de ser-
veis bàsics de ciutadania per garantir les polítiques d’igualtat al medi 
rural. Reactivarem la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural i el 
corresponent finançament per a l’aplicació dels Plans de Zona.

Atenció a les persones amb dependència i amb discapacitat

• Adequarem els serveis socials i sanitaris per donar qualitat de vida al 

llarg de la vida, amb un enfocament comunitari d’atenció a la cronicitat 
i la dependència que garanteixi una atenció integral i integrada, conti-
nuada i acreditada,  basada en les necessitats de les persones i famílies 
i pròxima al seu entorn. 

• Recuperarem els principis de la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència. Modifica-
rem la llei per suprimir les restriccions incorporades pel Govern del PP, 
garantint-ne l’accés amb equitat.

• Recuperarem els diferents nivells de finançament del sistema d’atenció 
a la dependència.

• Realitzarem una avaluació de la situació real d’aplicació de la  llei i po-
sarem en marxa les millores necessàries. 

• Derogarem l’increment del copagament introduït en aquesta legislatura. 

• Prioritzarem les capacitats de qualsevol persona per sobre de les disca-
pacitats, lluitant contra qualsevol tipus de discriminació i promovent un 
canvi de percepció cap a la consideració de totes les persones com a 
ciutadans i ciutadanes de ple dret.

• Desplegarem la Llei 26/2011, d’adaptació de la normativa ratificada per 
Espanya sobre la Convenció Internacional dels Drets de les Persones 
amb Discapacitat, per tal de prevenir i eliminar tot tipus de discrimina-
ció cap a les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

• Mitjançant un acord social, reformularem el treball protegit i el treball 
amb suport per garantir el dret al treball a les persones amb discapaci-
tat i a les que tenen més dificultats d’inserció laboral.

Un sistema de pensions públic i sostenible

• Recuperarem el diàleg o el consens entre els agents socials i el paper 
central i vinculant del Pacte de Toledo, amb el clar objectiu de consoli-
dar i enfortir els sistema públic de pensions. 
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• Garantirem la viabilitat i la sostenibilitat del Sistema Públic de Pensions 
com a pilar bàsic del nostre Estat del Benestar, basat en un règim de 
repartiment i articulat entorn els principis de solidaritat i gestió pública.

• Reforçarem el marc constitucional del dret a la Seguretat Social. 

• Derogarem els canvis legals introduïts al llarg de la legislatura del Go-
vern del PP.

• Pel que fa a la sostenibilitat financera,  millorarem els ingressos que pro-
venen de cotitzacions, establirem cotització als treballadors autònoms 
depenent de les rendes o ingressos, farem que l’Estat assumeixi la des-
pesa que escapa de la lògica contributiva, reforçarem el fons de reserva 
i crearem una nova figura impositiva finalista per al finançament de les 
pensions.

• Garantirem el poder adquisitiu de les pensions, augmentarem les pen-
sions mínimes, pujarem l’IPREM i recuperarem la cotització per jubilació 
en els supòsits de subsidi assistencial per desocupació fins al 125% del 
salari mínim.

• Incrementarem fins al 60% la pensió de viduïtat per a persones més 
grans de 65 anys que no tinguin cap altra pensió, suspesa del PP.

• Millorarem la cotització dels treballadors i les treballadores joves, re-
coneixerem a les dones un bonus de dos anys per cada fill a efecte del 
càlcul de la pensió i incrementarem la pensió d’orfandat.

Un compromís amb el Tercer Sector

• Mantindrem una col·laboració estreta amb les entitats del Tercer Sector 
Social i el teixit associatiu. 

• Transposarem amb caràcter urgent la Directiva sobre Contractació pú-
blica en la qual  destaquen els serveis socials amb un règim de contrac-
tació particular.

• Consensuarem un règim especial de col·laboració contractual per a la 

cooperació amb el Tercer Sector social i la incorporació de clàusules 
socials a la contractació pública. 

• Establirem un nou model de gestió dels fons del 0,7% de l’IRPF per a 
programes socials,  respectuós amb les múltiples sentències.

Impulsar l’economia social

• Donarem suport i impulsarem l’economia social com a eina fonamental 
per avançar en la inclusió socioeconòmica i l’organització comunitària.

• Posarem en marxa un Pla Director d’Economia Social, amb les Comuni-
tats Autònomes, ajuntaments, agents socials i la Confederació Empre-
sarial Espanyola de l’Economia Social (CEPES).

Garantir el dret a l’habitatge

• Dinamitzarem el  mercat de l’habitatge de forma concertada amb Co-
munitats Autònomes i ajuntaments.

• Impulsarem una política pública d’intervenció integral en barris i àrees 
urbanes que necessiten atenció especial.

• Donarem prioritat a la rehabilitació del parc construït d’habitatge, en 
col·laboració amb les administracions autonòmiques i locals, per ga-
rantir l’accessibilitat i reduir la pobresa energètica i com via generadora 
d’activitat econòmica i d’ocupació.

• Reduirem l’estoc d’habitatges buits, fomentant la cultura d’habitatge 
de lloguer, equilibrant la relació entre arrendador i arrendatari, estabi-
litzant la durada dels contractes fins als 5 anys i recuperant les mesures 
de suport a l’emancipació de la joventut.

• Impulsarem les reserves de sòl públic per a les polítiques d’habitatge social.

• Impulsarem la creació d’un parc públic d’habitatge destinat al lloguer 
social.
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• Establirem l’eliminació automàtica per part de les entitats financeres 
d’aquelles clàusules hipotecàries declarades abusives per part de TJUE 
i el Tribunal Suprem.

• Facilitarem la renegociació de deutes amb mediació pública. En els ca-
sos que no es pugui evitar la pèrdua de l’habitatge impedirem que això 
suposi arrossegar un deute durant tota la vida.

• Reformarem la Llei de segona oportunitat per permetre als jutges la pa-
ralització de l’execució hipotecària en els casos d’insolvència justificada 
no dolosa. Quan no sigui possible,  s’acordarà l’aplicació de la dació en 
pagament valorant l’habitatge en el preu establert per a la concessió 

del préstec. Exclourem de l’execució dels avals que s’hagin pogut pro-
duir l’habitatge habitual de l’avalista.

• Posarem a disposició de les famílies que hagin aplicat la dació en pa-
gament  un habitatge en règim de lloguer social. 

• Reconeixerem el dret  de les persones que hagin perdut l’habitatge per 
insolvència sobrevinguda a accedir a un habitatge en règim de lloguer 
d’acord a les seves circumstàncies econòmiques i familiars i, en el seu 
cas, el dret a accedir a un pla de rescat  sobre el deute pendent que no 
superi el 30% dels seu ingressos.
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El resultat de les eleccions autonòmiques del passat 27 de setembre va 
posar de manifest que la majoria de ciutadans i ciutadanes no volen la 
ruptura amb Espanya. Malgrat això, en aquestes últimes setmanes hem 
estat testimonis de com “Junts pel Sí” i la “CUP” han aprovat una proposta 
de resolució al Parlament de Catalunya que pretenia situar les institucions 
catalanes fora de la llei i vulnerar els drets dels catalans i catalanes. Reso-
lució que ha estat suspesa pel Tribunal Constitucional. 

Davant d’aquesta situació, els i les socialistes continuarem treballant i 
oferint una solució per a Catalunya des del diàleg, el consens i el pacte.

I és que davant del carreró sense sortida d’uns i l’immobilisme d’altres, no-
saltres sí tenim una proposta política que garanteix una solució per a Ca-
talunya i per a tot Espanya. Una proposta que no ens obliga a escollir, que 
construeix igualtat i que respecta la diversitat. Una proposta que fa honor 
a la tradició catalanista de suma i que ha garantit la cohesió social al 
nostre país durant molts anys. Una proposta que ja coneixeu, que els i les 
socialistes catalans vam formular en les passades eleccions catalanes i que 
hem consensuat amb els companys i les companyes de la resta d’Espanya.

En definitiva, una proposta factible i realitzable que persegueix un nou 
acord entre Catalunya i la resta d’Espanya: la reforma federal de la Cons-
titució.

Des del PSC reivindiquem que el sistema polític sortit de la Transició i que té 
en la Constitució el seu element més representatiu, ha estat la història d’un 
èxit col·lectiu i que ha significat, per a Catalunya i per al conjunt d’Espanya, 
el període de major creixement econòmic, estabilitat política i desenvolu-
pament de llibertats de la nostra història.

No obstant això, considerem que el sistema s’ha d’adaptar als nous temps 
per continuar reeixint. Per això ens proposem abordar dos reptes fonamen-
tals per al benestar dels nostres conciutadans i conciutadanes.

El primer repte és abordar, de manera immediata, el que el govern de CiU 
(amb el suport d’ERC) no ha volgut afrontar, acceptant la primera negativa 
que li va donar el govern de Mariano Rajoy, i que és la negociació d’un nou 
sistema de finançament per a Catalunya.

El segon repte és l’impuls a una reforma de la Constitució que ampliï els 
conceptes federalistes que ja té incorporats i que clarifiqui les relacions en-
tre les competències de l’Administració General de l’Estat i les de les CCAA 
i, especialment en el nostre cas, les de la Generalitat de Catalunya.

La reforma constitucional federal 

Davant la confusió induïda, a banda i banda, entre el dret a decidir i la 
independència i donada la inviabilitat de qualsevol consulta que no sigui 
acordada amb l’Estat, en aquest programa posem el nostre èmfasi en una 
proposta concreta, la nostra.

Defensem una reforma federal de la Constitució Espanyola i considerem 
necessari sotmetre a referèndum aquesta reforma constitucional, perme-
tent que la ciutadania manifesti el seu suport o el seu rebuig a aquest nou 
acord amb una votació. La nostra proposta de reforma hauria de servir per 
acordar, entre altres, les següents qüestions:

• La transformació de l’Estat de les Autonomies en un Estat federal.

• El reconeixement de les singularitats pròpies de les nacions històriques, 
tenint en compte els fets diferencials i els drets històrics ja reconeguts 
per la Constitució i els Estatuts vigents (article 5 de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya). 

• La definició precisa de les competències de l’Estat i l’atribució de totes 
les altres a les Comunitats Autònomes.

4. NOU ACORD ENTRE CATALUNYA I LA RESTA D’ESPANYA
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• La incorporació dels drets socials com a drets de ciutadania i la garan-
tia del seu exercici en condicions d’igualtat.

• La consideració de temes lingüístics, educatius i culturals com a compe-
tència estricta de les comunitats amb llengua pròpia.

• La constitucionalització d’un sistema de finançament de les Comuni-
tats Autònomes informat pels principis de solidaritat i ordinalitat (entès 
aquest últim com ho fa la STC 31/2010 de 28 de juny en el seu Fona-
ment Jurídic 134 “excloent la pitjor condició relativa de qui contribueix 
respecte de qui se’n beneficia) segons els principis que hem descrit en la 
proposta de Pacte Fiscal.

• La territorialització del sistema de govern del poder judicial.

• La transformació de l’actual Senat en una veritable cambra de repre-
sentació territorial, amb seu a Barcelona.

• L’aprofundiment del caràcter democràtic, participatiu i deliberatiu del 
nostre sistema polític i institucional.

• El reconeixement constitucional dels governs locals com a garants de 
la cohesió social, vectors de desenvolupament econòmic i vertebradors 
del territori.

Un pacte fiscal federal 

Es procedirà a la revisió urgent del sistema de finançament autonòmic i, 
en el cas de Catalunya, proposem la negociació d’un Pacte Fiscal Federal 
orientat sota els següents principis:

• Suficiència de recursos. Cal determinar una distribució inicial dels recur-
sos resultants de les figures tributàries fonamentals. La definició del sis-
tema no pot partir únicament, com ha passat fins ara, de les necessitats 
de despesa a partir d’un “status quo” inicial i sense consideració de la 
capacitat de generació d’ingressos, sinó que ha de partir dels recursos 
financers existents, distribuint-los entre Estat i Comunitats Autònomes 

d’acord amb una adequada valoració de les competències assumides 
per cada nivell territorial.

• Solidaritat i ordinalitat. Expressar i garantir l’existència de transferències 
en funció d’elements de solidaritat i suficiència, dissenyant un sistema 
transparent i generalment acceptat, que determini el criteri d’equitat 
aplicable i els mitjans per aconseguir tant pel que fa a l’anivellament 
de serveis com les polítiques de reequilibri territorial . Garantir la justícia 
en la distribució dels recursos, afegint a la nova formulació transparent 
del principi de solidaritat la del principi d’ordinalitat, per impedir que les 
Comunitats Autònomes més dinàmiques perdin incentius a continuar 
creixent i aportant al conjunt, a través del seu dinamisme.

• Bilateralitat i multilateralitat. Regular efectivament els instruments de 
discussió i acord entre Estat i Comunitats Autònomes en aquest àmbit, 
reduint la posició tan prevalent de l’Estat en el Consell de Política Fiscal 
i Financera, i sometent  l’aprovació de les reformes al debat al  Senat 
federal.

• Autonomia en la recaptació. Fixar uns elements de gestió tributària que 
garanteixin l’actuació compartida entre Estat i Comunitats Autònomes 
en la gestió i recaptació dels impostos que paguen els ciutadans i les 
ciutadanes  i en la lluita contra el frau fiscal, i l’atribució àgil, automàtica 
i immediata dels fons recaptats, element essencial d’una aplicació efec-
tiva del principi de lleialtat institucional.

• Corregir les disfuncionalitats resultants dels sistemes de conveni i con-
cert.

• Valorar la inclusió del finançament dels ens locals com a tercer nivell de 
la distribució constitucional tributària o, en cas contrari, incloent el seu 
finançament en les necessitats autonòmiques de despesa i garantint 
constitucionalment un mínim respecte a la seva autonomia.

• Proposem una quitança dels deutes de les Comunitats Autònomes en el 
marc del nou finançament.
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Millorar la representació política, la participació i  els drets de ciutadania

• Promulgarem una Carta de Drets Humans Bàsics de la Ciutadania Eu-
ropea.

• Treballarem per incrementar la participació dels parlaments nacionals, 
autonòmics i de la societat civil a la governança de la Unió.

• Per millorar la representació política garantirem la igualtat entre homes 
i dones com un valor superior del nostre ordenament jurídic, un dret 
fonamental i un principi reconegut a la nostra Constitució. 

• Impulsarem aquelles reformes del sistema parlamentari que siguin ne-
cessàries a fi i efecte de millorar la nostra democràcia representativa 
i incrementar el grau de confiança de la ciutadania en les seves insti-
tucions. En aquest sentit,  proposarem la reforma dels reglaments del 
Congrés i el Senat amb l’objectiu de corregir la seva rigidesa, incremen-
tar l’agilitat de les cambres, potenciar el paper individual del parlamen-
tari de control al Govern i la seva activitat a la circumscripció.

• Culminarem el reconeixement de la pluralitat lingüística al Senat.

• Reformarem el sistema electoral per fer-lo més eficient i millorar la seva 
proporcionalitat. També regularem alguns aspectes cabdals,  com la 
celebració dels debats electorals.

• Modificarem la Llei Electoral per garantir la paritat al 50% d’homes i 
dones mitjançant el sistema de llista cremallera.

•  Possibilitarem de forma efectiva que les persones amb discapacitat 
puguin exercir el dret a vot.

• Derogarem la Llei de Seguretat Ciutadana (“Llei mordaça”) i aprovarem 
una nova llei que reforci i protegeixi les persones,  tot garantint l’exercici 
del dret a la llibertat d’expressió i reunió pacífica.

Un nou marc per als Ajuntaments i altres ens locals

• Donarem suport als ajuntaments per facilitar el seu paper principal des 
de la proximitat, en totes aquelles mesures destinades a fer front a la 
crisi, amb especial atenció a la lluita contra l’atur, el desenvolupament 
d’un model econòmic que faci possible combatre les desigualtats, la 
pobresa i la exclusió.

• Derogarem la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
Local (LRSAL) aprovada pel govern del PP.

• Aprovarem una Llei de Règim Local que reforci l’autonomia local, que 
garanteixi un sistema de finançament estable i proporcional a unes 
competències ben definides.

• Impulsarem des del consens, una nova Llei d’Hisendes Locals que doti de 
rigor, estabilitat i recursos les competències assumides pels ens locals.

Prevenció i combat de la corrupció

• Elaborarem un Pla Nacional de Prevenció i Lluita contra la corrupció.

• Suspendrem a regidors i parlamentaris quan se’ls obri un judici oral per 
algun delicte que tingui a veure amb la corrupció, delictes contra la 
Hisenda Pública, la Seguretat Social i possibles fraus de subvencions i 
ajudes públiques o blanqueig de capitals.

• En el mateix sentit,  es prohibirà el nomenament o seran cessats au-
tomàticament aquells alts càrrecs o membres del Govern que es trobin 
en la mateixa situació.

• Crearem una Oficina Anticorrupció amb capacitat directa en tot l’àmbit 
del sector públic de l’ Estat, inclosa l’Administració Militar i la resta 
d’Administracions locals, amb competència per actuar en procediments 
de caire econòmic i capacitat per exigir responsabilitats.

5. UNA REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA, POLÍTICA I INSTITUCIONAL AL SERVEI DE LA CIUTADANIA
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