Prioritats socials d’un govern de progrés
1) Blindar pressupostos socials:
 Revertir les retallades dels darrers anys, sobretot en educació i sanitat
 amb els pressupostos dels governs convergents s’han retallat, i consolidat, 2.300M €
en inversió social. Cal revertir-les per assegurar benestar de la gent.
 Educació: 1.017 barracons a Catalunya (7 més que l’any passat), 34% del professorat
són interins… Actualment la despesa pública en educació és del 2,8% del PIB, ens
comprometem a arribar al 6%, tal i com estableix la LEC.
 Sanitat: Catalunya és l’autonomia on més llits hospitalaris s’han perdut per les
retallades (2.000), més de 1.000 metges menys a l’ICS...
 Fixar un sòl d’inversió social en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya:
 incrementar en 8 anys la inversió social fins a situar-la a la mitjana de la UE:
Catalunya destina el 21% del PIB a protecció social, cal arribar, com a mínim, fins al
28% del PIB.

2) Fiscalitat progressiva justa: assegurar que qui més té, contribueixi més. Posar-nos al
nivell d’Europa (estem ara uns 7 punts per sota de la mitjana UE)
 Impost Successions: retocar deduccions i bonificacions, i introduir clàusula de que qui ja té
un patrimoni elevat paga més que qui no en té.
 Impost de patrimoni: augmentar la tarifa als patrimonis més elevats (més d'1,3M €)
 Anul·lar la reducció en l’impost del joc:
 Torna al 55% l’impost dels casinos, reduït al 10% pel BCNworld…
 IRPF més progressiu i just:
 augmentar a les rendes superiors a 60.000€ (3,8% de contribuents)
 tipus del 50% a les rendes superiors a 100.000€
 rebaixar IRPF a les rendes inferiors a 20.000€
 Nou impost sobre entitats financeres i entitats posseïdores d’habitatge desocupat:
 es gravarà el gran propietari d’un pis que als sis mesos de l’adquisició no s’hagin
venut o no estigui llogat a preus socials (fins a 500€ / mes).

3) Pla d'igualtat de gènere i contra les violències masclistes
 Incrementar el pressupost per a les polítiques d’equitat de gènere, recuperant la inversió
pública.
 Crear la Conselleria d’Igualtat de Gènere/Feminismes i Diversitat que treballi la
transversalitat de gènere del govern i constituir les direccions d’igualtat a totes les
conselleries de la Generalitat.
 Pla integral per acabar amb les violències masclistes:
 Actualitzar els protocols i circuits, creant un nou model a partir de l’abordatge de les
violències sexuals i constituint l’Observatori de les violències masclistes.
 Millorar l’atenció judicial: garantir l’acompanyament a les dones i criatures, la seva
seguretat i informació.

 Realitzar un pla estratègic de prevenció nacional, impulsant programes d’educació
afectiu-sexuals, foment de masculinitats no violentes, i prevenció de les violències
2.0.
 Elaborar un pla de prevenció, seguiment i assessorament específic per a dones
joves i adolescents que siguin víctimes de violència masclista.
 Impulsar un pla de xoc contra la precarietat laboral de les dones i l’atur femení:
 garantir la igualtat salarial entre homes i dones,
 revisar els drets de conciliació i els abusos en les jornades laborals flexibles;
 lluitar contra la segregació horitzontal i vertical,
 actuar contra l’abús i l’explotació laboral en sectors d’alta feminització, com el de
neteja;
 intervenir en la lluita contra l’assetjament sexual al treball.

4) Pla de xoc contra l'atur i la precarietat (sobretot juvenil i majors de 45 anys)
 Aplicar de manera completa i estructural el Programa de Garantia Juvenil perquè cap
menor de 30 anys passi més de 4 mesos sense una oferta formativa, laboral, de pràctiques o
d’aprenentatge.
 Crear una renda bàsica d’emancipació juvenil, que garanteixi uns ingressos mínims al
jovent per ajudar-los a emancipar-se i començar a plantejar-se el projecte vital propi.
 Lluita contra la precarietat juvenil:
 Garantir que el jovent en pràctiques a empreses gaudeixen dels mateixos drets laborals
que reconeixen els contractes en pràctiques: contracte laboral i cotitzacions a la
Seguretat Social
 Equiparar salarialment els contractes en pràctiques o formatius als contractes
ordinaris.
 Reformar la situació de les persones becàries i del personal de recerca d’universitats i
institucions per garantir que realitzen tasques essencialment lligades a la seva
formació en recerca.
 Formar en drets laborals tot l’alumnat durant l’últim any d’educació obligatòria
 Pla integral per fer front a l’exili juvenil:
 Crear un cens de persones joves exiliades per motius econòmics a partir del qual es
pugui elaborar un pla de retorn a curt i mitjà termini.
 Crear punts de suport a les persones exiliades que ofereixin acompanyament i
assessorament jurídic en els països d’acollida.
 Crear una borsa d’ocupació pública que faciliti el retorn de les persones emigrades,
així com la seva reinserció en el mercat laboral.
 Majors de 45 anys:
 Revertir la reforma dels subsidis per atur amb què es va acompanyar la reforma
laboral, de manera que augmenti el grau de cobertura en aquest col·lectiu.
 Establir mecanismes perquè no vegin empitjorades les seves expectatives de pensió
com a resultat de la seva situació laboral.
 Establir programes específics de contractació indefinida a jornada completa per a
aquest col·lectiu
 Implementar un pla de garantia sènior que asseguri que qualsevol persona que fa més
de dos anys que està a l’atur té un pla personalitzat d’inserció i que aquest pla finalitza
amb una contractació.

 Acabar amb la contractació temporal no causal, és a dir, que els contractes temporals
tinguin una causa justificada, com podria ser una interinitat o una substitució.
 Reformar els programes d’incentiu a la contractació i canalitzar-los cap a ajuts directes a
programes i actuacions de creació d’ocupació. Implementar els sistemes de bonus-malus per
bonificar l’estabilitat a la contractació i penalitzar la precarietat, l’acomiadament i
l’eventualitat a la contractació. Penalitzar els contractes temporals amb costos
d’acomiadaments superiors als dels contractes fixos.

5) Controlar el preu dels lloguers:
 en un any els preus de lloguer han augmentat un 17%
 els preus de lloguer són un 48% superiors a la mitjana espanyola
 un/a jove he destinar el 65% del seu sou a pagar el lloguer
 Elaborar una Llei d’arrendaments urbans catalana que acabi amb els lloguers abusius i
defensi el llogater i petit propietari. La llei incorporaria mesures com:
 millorar l’estabilitat dels contractes;
 limitar l’increment dels preus entre contracte i contracte;
 allargar el període de preavís (passant d’1 mes a 8 mesos)
 Posar topalls als increments de les rendes de lloguer a les zones d’alta demanda a través
dels indicadors generats per un observatori públic i de normes concretes que evitin tant les
rendes excessives com els increments sobtats.
 Crear mecanismes per a la denúncia d’especuladors. Desenvolupar al màxim les
potencialitats de la Llei pel dret a l’habitatge de 2007 per sancionar els pisos públics dels
bancs, l’infrahabitatge i la sobreocupació.
 Elaborar censos de pisos buits en col·laboració amb els ajuntaments per tal de:
 Realitzar les accions pertinents que permetin incorporar-los al parc de lloguer (cessió
d’ús, tempteig i retracte, etc.).
 Sancionar aquells pisos que portin més de 2 anys buits i que no s’hagin pogut
incorporar al parc públic, en el marc de la Llei Catalana pel dret a l’habitatge de 2007.

